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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 110702 Nr: 6291-61.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Alonso Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de 

MT - INDEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Sutilo Martins - 

OAB:13182-B/MT

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

de Mato Grosso - OAB:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

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

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

novo CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7497 Nr: 96-90.1995.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IcDdPL, RMT, BICMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Célia de Julio - 

OAB:13.227-B / MT, Dalton Adorno Tornavoi - OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto da Costa 

Leite - OAB:6205

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

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

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

processuais no importe de R$ 272,30 (duzentos e setenta e dois reais 

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

folha 234.

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

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

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

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

e preencher o valor das custas. Mandar gerar a guia, o sistema vai geral 

um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga no protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito 

ser remetido ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, 

para fins de encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

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

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000920-60.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO PERMONIAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT0005476S-O (ADVOGADO)

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Processo: 1000920-60.2017.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

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

intimar o patrono da parte autora acerca do laudo pericial Laudo Pericial 

(ID. 10116204) e da Contestação de ID. 10890094 para, querendo, 

impugnar no prazo de quinze (15) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos termos do Artigo 9º da Lei 11.419/2006. Alta Floresta, 4 de 

abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003572-50.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

L. I. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FURIM OAB - MT0006543A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. O. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Processo: 1003572-50.2017.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

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

intimar o patrono da parte requerente acerca da audiência de 03/04 que foi 

redesignada para o dia 04/06/2019, às 15h30min, que será realizada pelo 

CEJUSC desta Comarca. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos termos 

do Artigo 9º da Lei 11.419/2006. Alta Floresta, 4 de abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003572-50.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

L. I. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FURIM OAB - MT0006543A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. O. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Processo: 1003572-50.2017.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

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

intimar o patrono da parte autora com a finalidade de efetuar a juntada do 

substabelecimento nos autos, regularizando a representação processual 

no prazo de cinco (05) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos termos do Artigo 9º da Lei 11.419/2006. Alta Floresta, 4 de 

abril de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 132172 Nr: 6318-73.2015.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aline Samara Wiegert, Sirlei Lourdes Oro

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

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,O polo ativo requereu diligências judiciais para localização do 

endereço do polo passivo.É o relato. Decido. Fundamental assinalar que 

diante dos princípios da inércia e da imparcialidade e dos dispositivos 

afetos aos ônus dos envolvidos em uma demanda, salvo exceções 

devidamente fundamentadas, o poder judiciário não pode praticar atos de 

interesse das partes, sob pena de tumultuar as funções dos atores 

processuais.Importante, ainda, registrar que mesmo nos casos 

excepcionais, a fundamentação deve ser clara e objetiva, o que não é 

possível no feito em tela, pois a atuação judicial requerida, sem a devida 

comprovação de que o interessado esgotou os meios à sua disposição, 

significa, “data venia”, assumir o ônus dos demandantes.Por entender 

oportuno, trago à baila alguns julgados no sentido de que a atuação do 
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poder judicial em favor de um dos demandantes é subsidiária e 

derradeira:52209369 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. 

OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE O ATUAL ENDEREÇO DA 

DEVEDORA DILIGÊNCIAS DA PARTE NÃO ESGOTADAS. CONSULTA AOS 

SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A consulta online aos sistemas 

bacenjud, renajud e infojud, com o intuito de obter informações acerca do 

endereço do executado, é medida excepcional e derradeira, devendo ser 

utilizada apenas quando a parte não dispuser de outro meio para atingir 

seu objetivo. (TJMT; AI 115073/2014; Capital; Rel. Des. Sebastião Barbosa 

Farias; Julg. 18/11/2014; DJMT 25/11/2014; Pág. 15).Com tais 

considerações, indefiro o pleito de fl. 40 para diligenciar em favor da parte 

autora e concedo o lapso temporal de 30 dias para impulso da parte 

interessada, sob pena de extinção. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 99191 Nr: 621-76.2012.811.0007

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AFdS, VLAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLdC, CMC

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Carvalho Martins 

e Silva - OAB:11206-B/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso - OAB:Defensoria/MT, José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:14.474-A/MT, Moisés Roberto Ticianel - OAB:19223/O-MT

 Posto isso, acrescentando as argumentações e julgados utilizados pelo 

promotor de justiça como fundamentação aliunde, nos termos do art. 487, I 

do CPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DOS AUTORES E CONCEDO A 

GUARDA DE JENIFER LOPES CORREA PARA O CASAL REQUERENTE. 

Sem custas e honorários, Com o trânsito em julgado, expeça-se o 

necessário e arquive-se. P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 116046 Nr: 4303-68.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fredolino Pinheiro

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

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

OAB:3056/MT

 Com tais considerações, julgo parcialmente procedentes os pedidos para 

declarar a nulidade da cobrança da correção monetária e dos juros 

referentes às parcelas 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 do contrato número 

577163493, referente a empréstimo consignado no valor de R$ 5.044,00 

(cinco mil e quarenta e quatro reais), dividido em 60 parcelas de R$ 161,58 

(cento e sessenta e um reais) e, em razão do depósito consignado, a 

quitação das referidas mensalidades. Tendo em vista a existência de 

dinheiro em valor superior ao objeto deste feito (parcelas 32 a 38), 

determino a intimação do polo ativo e, depois, do passivo para 

manifestação sucessiva em três dias. Caso os envolvidos concordem que 

os valores se refiram ao empréstimo, o demandado deverá apresentar os 

dados para a transferência em até tres dias, que já deverá ser efetivada 

após o trânsito em julgado, sem a necessidade de novo despacho. Diante 

da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas 

processuais, no patamar de 50% para cada uma. Suspendo a exigibilidade 

com relação ao polo ativo em razão da gratuidade. Quanto aos honorários, 

cada demandante arcará com os honorários de seus respectivos 

advogados. Cumpridas as determinações acima, arquive-se. P.I.C.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 57776 Nr: 2400-08.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Reis de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anke Schmidt

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

OAB:5476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:20

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Requerido(a): Anke Schmidt, Cpf: 

69699291168, Rg: V 298575-0 SER/ DPMAF DF Filiação: Karl Heinrich 

Wolfgang Gustav Schimidt e Hannelore Schimidt, data de nascimento: 

03/03/1966, alemão(ã), natural de Alemanha-, divorciado(a), engenheira 

agronôma, Endereço: Estância Angatur, Com. Santíssima Trindade - 1ª 

Oeste, Bairro: Zona Rural, Cidade: Alta Floresta-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida para no prazo de 15(quinze) 

dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 8.708,95 (oito mil, 

setecentos e oito reais e noventa e cinco centavos), a que foi condenado, 

sob pena de incidência de multa automática de 10% sobre o valor dos 

mesmos (art.523 §1º CPC/2015)

RESUMO DA INICIAL: O exequente Celso Reis de Oliveira ingressou com 

cumprimento de sentença com a finalidade de execução de honorários 

advocatícios em desfavor de Anke Schmidt, onde a sentença prolatada 

extinguiu o processo com resolução de mérito, condenando a requerida, 

então executada, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do 

patrono, no valor de R$ 8.708,95 (oito mil, setecentos e oito reais e 

noventa e cinco centavos).

DECISÃO/DESPACHO: Vistos, Para evitar alegação de nulidade, determino 

a intimação da parte executada, que não foi localizada no endereço, por 

edital, com prazo de 20 dias. Após, conclusos.

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

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

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

Cássia Monteiro, analista judiciário, digitei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 103713 Nr: 5451-85.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Geraldo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cruzeiro do Sul S/A

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11065-A/MT

 Logo, mesmo entendendo o descontentamento expressado por meio da 

derradeira petição, não há como acolher os embargos para modificar a 

sentença, até porque o requerimento deixou evidente que o inconformismo 

da parte embargante é com o teor da decisão que a condenou ao 

pagamento da sucumbência, o que atutoriza a conclusão de que o pedido 

de gratuidade não foi acatado.Vejamos julgados do nosso Tribunal de 

Justiça que se moldam ao caso:52308271 - EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE 

OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. O 

recurso de embargos de declaração tem por missão esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição, bem como suprir omissão de ponto 

ou questão submetida à análise não apreciada ou corrigir erro material, 

caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado. Ainda que para 

fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, 

apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão 

recorrido. (TJMT; ED 97120/2017; Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges; Julg. 

20/09/2017; DJMT 22/09/2017; Pág. 98).52308240 - EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTÊNCIA. 

PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. Os 

embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na 

sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro 

material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. A sua utilização para 

fins de prequestionamento só é permitida quando houver algum desses 

vícios, não se prestando à manifestação de inconformismo ou à 

rediscussão do julgado. A contradição que autoriza os embargos de 

declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a Lei ou 

com o entendimento da parte. (REsp 218.528-SP). (TJMT; ED 92704/2017; 

Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho; Julg. 20/09/2017; DJMT 

22/09/2017; Pág. 92).Posto isso, não acolho os presentes embargos. Sem 
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custas e honorários.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 143325 Nr: 4782-90.2016.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Alves Pereira

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

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 Ante o exposto, REJEITO LIMINARMENTE os presentes embargos diante 

da inexistência de comprovação mínima sobre o alegado excesso de 

execução por meio da incidência de encargos abusivos e EXTINGO O 

FEITO, sem resolução de mérito.Sem custas e honorários.Após o trânsito 

em julgado, translade-se cópia aos autos em apenso, certifique-se e 

remetam-se os autos ao arquivo, com as devidas baixas.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 116092 Nr: 4346-05.2014.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Senda Industria e Comércio de Cereais Ltda, Edson 

Arrotéia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Unibanco S/A (Atual denominação do 

Banco Itaú S/A)

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

OAB:4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11876-A/MT, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 Vistos,

 Senda Indústria e Comércio de Cereais LTDA e Edson Arrotéia 

apresentaram embargos à execução de título judicial que tramita sob o 

código 114028 em face do Itaú Unibanco S/A, objetivando a declaração de 

nulidade do título executado por falta de liquidez, certeza e exigibilidade e 

o recebimento em dobro do que foi cobrado indevidamente.

 Consta que o primeiro embargante assinou para o banco uma “cédula de 

crédito Bancário” em 02 de agosto de 2011 para abertura de crédito em 

conta corrente, com limite de crédito para saque no valor de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais), com vencimento para 02 de setembro de 2011 e que 

em fevereiro de 2014 foi surpreendido com um lançamento de débito no 

valor de R$ 342.987,12 (trezentos e quarenta e dois mil reais) em sua 

conta bancária.

Recebida a inicial, houve apresentação de impugnação e as partes 

pediram julgamento imediato.

 É o relato do que basta. Decido.

 Apesar dos envolvidos terem manifestado pela prolação de sentença, 

verifico que o valor atribuído à causa é inferior ao do conteúdo patrimonial 

em discussão.

Nessa linha, verifico que a quantia executada se traduzia, quando do 

ajuizamento da execução, em R$ 396.741,20(trezentos e noventa e seis 

mil, setecentos e quarenta e um mil reais) e, nos termos do art. 292, II do 

CPC, o valor da causa na ação que tiver por objeto a existência, a 

validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a 

rescisão de ato jurídico, será o valor do ato ou de sua parte controvertida.

 No caso dos autos, a parte embargante arguiu a nulidade de toda a 

execução, razão pela qual, nos termos do art. 292, §³º do CPC, de ofício, 

corrijo o valor da causa para o do conteúdo patrimonial em discussão para 

o inicialmente executado, ou seja, R$ 396.741,20(trezentos e noventa e 

seis mil, setecentos e quarenta e um mil reais) e concedo o prazo de 15 

dias para o recolhimento das custas complementares, sob pena de 

extinção sem análise do mérito.

Decorrido o lapso temporal, certifique-se e conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 46316 Nr: 58-78.1995.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Messia Pereira da Silva, Carlos Edmilson de 

Paiva Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por entender oportuno, trago à baila:52300503 - RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE 

SETE ANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Constatada a 

ocorrência da prescrição intercorrente, a extinção do feito executivo é 

medida que se impõe. Enquanto o processo está suspenso por ausência 

de localização de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC, 

não há fluência do prazo prescricional, todavia, o feito não pode ficar 

infinitamente suspenso, pois a paralisação indefinida da execução para 

localização de bens do devedor acabaria por perpetuar a execução, 

tornando a ação imprescritível, o que não pode ser aceito, sob pena de 

violar o princípio constitucional da razoável duração do processo. (TJMT; 

APL 39224/2017; Juína; Rel. Des. Dirceu dos Santos; Julg. 14/06/2017; 

DJMT 22/06/2017; Pág. 98).Com tais considerações, nos termos do art. 

924, V do CPC, reconheço a prescrição intercorrente e extingo o 

processo. Custas pela parte autora; sem honorários porque o polo 

passivo foi citado por edital, não sendo nomeado curador especial do 

mesmo.Como trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 96873 Nr: 5361-14.2011.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiane de Souza Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela da Rosa Correa - 

OAB:MT/16308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando que se trata de processo de conhecimento incluído na Meta 

02 do Poder Judiciário e que a relação processual ainda não foi formada, 

indefiro o pedido de suspensão e concedo o prazo de cinco dias para que 

o polo ativo impulsione o procedimento, sob pena de extinção sem mérito 

por ausência superveniente de interesse de agir.

 Decorrido o lapso temporal acima, conclusos URGÊNCIA.

Às providências.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000770-16.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA DE SIQUEIRA DE SOUSA (EXECUTADO)

 

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

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAÇÃO do advogado da 

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

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

assim, o cumprimento da decisão ID 11733278. A guia para pagamento da 

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

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

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

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

mesmo prazo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001144-95.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GORETE BIELA BRAGA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001144-95.2017.8.11.0007 Vistos. Tendo em vista o 

sobrestamento determinado no RE 626307 STF das ações que tenham por 

objeto da lide a discussão sobre os expurgos inflacionários advindos, em 

tese, dos Planos Econômicos Bresser e Verão, determino a suspensão da 

presente ação até o julgamento final da controvérsia pelo STF ou 

transação entre as partes. Intime-se. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 22 de 

março de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001144-95.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GORETE BIELA BRAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001144-95.2017.8.11.0007 Vistos. Tendo em vista o 

sobrestamento determinado no RE 626307 STF das ações que tenham por 

objeto da lide a discussão sobre os expurgos inflacionários advindos, em 

tese, dos Planos Econômicos Bresser e Verão, determino a suspensão da 

presente ação até o julgamento final da controvérsia pelo STF ou 

transação entre as partes. Intime-se. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 22 de 

março de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003223-47.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ROSADO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

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

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

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

15(quinze) dias, impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000110-51.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA KLOH (REQUERENTE)

CARINE KLOH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESIA KELLY LEANDRO SOUZA SOARES OAB - PR68908 (ADVOGADO)

ARISTOTELES RONDON GOMES PEREIRA JUNIOR OAB - PR76761 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO KLOH (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000110-51.2018.8.11.0007 Vistos. 1) Nomeio 

inventariante CATIA KLOH, que prestará compromisso em 05 (cinco) dias 

e primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes, das quais 

deverá lavrar-se termo circunstanciado, nos termos do artigo 620 do CPC. 

Devendo a inventariante, na oportunidade, carrear aos autos certidão de 

inexistência de testamento, expedida pela Central Notarial de Serviços 

Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, nos moldes do que estabelece o 

artigo 2º do Provimento de nº 56/2016 do Conselho Nacional de Justiça, e 

ainda, apontar endereço eletrônico das herdeiras, bem como realizar 

registro do bem inventariado, em nome do de cujus, em proteção ao 

princípio da continuidade registral. 2) Com o aporte das primeiras 

declarações, INTIMEM-SE a Fazenda Pública Federal, Estadual, Municipal e 

o testamenteiro, se houver testamento. 3) Após, CONCLUSOS. Expeça-se. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 18 de março de 2018 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000802-84.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELSSON MARTINS DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000802-84.2017.8.11.0007 Vistos. Informe o 

requerente se há nomeação da representante apontada na manifestação 

sob o ID 11539454 como curadora do autor, no prazo IMPRORROGÁVEL 

de 10 (dez). Com ou sem o aporte do determinado, transcorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE e façam-se os autos imediatamente conclusos. Intime-se. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 4 de abril de 2018 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

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

Processo Número: 1000504-58.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. D. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000504-58.2018.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 11.448,00; Tipo: Cível; Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 

5.478/68 (69)/[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA, Guarda, Fixação]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: RENATA REIS DE OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: ALLAN 

COUTINHO SIMOES Vistos. RECEBO a inicial em todos os seus termos. 

CONCEDO à parte autora o beneficio da justiça gratuita. O presente feito 

deverá tramitar sob segredo de justiça, tendo em vista o disposto no inciso 

II, do art. 189 do NCPC. Por imposição legal e por haver expressa menção 

da necessidade da menor no recebimento dos alimentos, FIXO os 

alimentos provisórios no importe de 01 (um) do salário mínimo, a ser 

depositado na conta da genitora da menor, qual seja, Banco do Brasil S/A, 

Agência: 1177-0, Conta Poupança, 27.902-1, var.051. Outrossim, em 

razão do pedido de guarda, com base no art. 167 do Estatuto da Criança e 

do Adolescente, DETERMINO a realização de estudo social, devendo ser 

intimada a assistente social do Juízo para que realize o referido estudo 

com as partes e a menor, encaminhando o relatório no prazo de 20 (vinte) 

dias. Em análise sistemática da nova ordem processual imposta pelo vigor 

da NCPC, em especial quanto ao disposto no § único do art. 693, no caput 

do art. 695 e no art. 697, vislumbra-se adequação do rito especial previsto 

na Lei de Alimentos para com o novo Procedimento Comum. Assim, 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 27 de junho de 2018, às 

13h40min, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC, no Fórum desta comarca, oportunidade em que 

“todos os esforços deverão ser empreendidos para a solução consensual 

da controvérsia”, salientando-se que a referida audiência “poderá 

dividir-se em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a 

solução consensual” (art. 696, NCPC). CITE-SE o requerido e INTIME-SE a 

requerente a fim de que compareçam à audiência, acompanhados de seus 

advogados ou defensores públicos, obrigatoriamente. O mandado 

direcionado ao Requerido deverá conter apenas os dados necessários à 

audiência e NÃO DEVERÁ acompanhar cópia da petição inicial, 

assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo, 

nos termos em que determinado no §1º do art. 695, do CPC. Consigne-se 

nos mandados destinados à Requerente e ao Requerido que o não 

comparecimento injustificado será considerado como ATO ATENTATÓRIO 
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À JUSTIÇA e será sancionado com MULTA de até 2% (dois por cento) do 

valor da causa.destinados aos Requeridos e r da causa.es entos para 

com o Procedimento Comum Restando infrutífera a conciliação, a peça 

contestatória deverá observar o prazo do art. 335 do NCPC, o qual 

independe de nova intimação. Ciência ao Ministério Público. Intimem-se. 

Alta Floresta, MT, 03 de abril de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5777 Nr: 4131-15.2003.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juscelino Silveira Segura & Cia Ltda - Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber Baere de Souza

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

OAB:5091-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

processuais no importe de R$ 410,30 (quatrocentos e dez reais com trinta 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de folha 132.

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

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

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

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

e preencher o valor das custas. Mandar gerar a guia, o sistema vai geral 

um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga no protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito 

ser remetido ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, 

para fins de encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1961 Nr: 195-89.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lemos & Cia Ltda

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola De Carli - 

OAB:9469/MT

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

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

exequente para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das 

custas processuais no importe de R$ 939,65 (novecentos e trinta e nove 

reais com sessenta e cinco centavos), a que foi condenado nos termos 

da r. sentença de folha 215.

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

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

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

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

e preencher o valor das custas. Mandar gerar a guia, o sistema vai geral 

um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga no protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito 

ser remetido ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, 

para fins de encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 69804 Nr: 2777-08.2010.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli dos Santos

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

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

OAB:12083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE em parte a presente impugnação à 

execução, com resolução do mérito, declarando devido o valor total de R$ 

95.990,23 (noventa e cinco mil, novecentos e noventa reais com vinte e 

três centavos).Inexistente a condenação da impugnada/exequente aos 

ônus sucumbências nesta via. Certificada a preclusão desta decisão, 

intime-se a parte exequente para que apresente os seus dados bancários 

e os de seu patrono, para o deposito judicial do valor objeto da presente 

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

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

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

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 137217 Nr: 1513-43.2016.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Icatu Seguros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Beatriz de Menezes Martins, Rodrigo Menezes 

Martins, Marly Quirino de Menezes, Ronaldo Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660/O

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

OAB:5091-B

 Vistos etc.

HOMOLOGO O ACORDO entabulado entre as partes às fls. 446/447, para 

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

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

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

HOMOLOGO a desistência do prazo recursal pleiteado pelas partes.

 Condeno a parte embargante ao pagamento de eventuais custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios conforme pactuado.

Após, intimem-se as partes para apresentarem seus dados bancários, 

com posterior EXPEDIÇÃO de alvará para levantamento dos valores 

depositados.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 107573 Nr: 2955-49.2013.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alta Floresta Motos Ltda.

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Jorge da Cunha 

Viana Dantas - OAB:MT 8014

 Vistos. Aguarde-se o transito em julgado da sentença proferida nos autos 

em apenso. Após, intimem-se as partes para manifestação sobre o 

prosseguimento do feito e conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 119133 Nr: 6840-37.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alta Floresta Motos Ltda.

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Jorge da Cunha 

Viana Dantas - OAB:MT 8014

 Vistos. Aguarde-se o transito em julgado da sentença proferida nos autos 

em apenso. Após, intimem-se as partes para manifestação sobre o 

prosseguimento do feito e conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti
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 Cod. Proc.: 130691 Nr: 5519-30.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alta Floresta Motos Ltda.

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Jorge da Cunha 

Viana Dantas - OAB:MT 8014

 Vistos. Aguarde-se o transito em julgado da sentença proferida nos autos 

em apenso. Após, intimem-se as partes para manifestação sobre o 

prosseguimento do feito e conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113740 Nr: 2245-92.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aedir Ribeiro de Souza

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jean Carlo Stavarengo - 

OAB:21713/O-MT, Valter Stavarengo - OAB:11665/MT

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

fulcro no artigo 487, inciso II do CPC.Isenta a exequente/excepta do 

pagamento das custas processuais, pelo que, em razão da sucumbência 

recíproca, CONDENO-A ao pagamento de honorários advocatícios, fixados 

em 5% (cinco) por cento sobre o valor da causa.Certificado o transito em 

julgado, caso não seja requerido o cumprimento de sentença quanto à 

verba honorária no prazo de 30 (trinta) dias, ao ARQUIVO, com as baixas 

pertinentes.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 152130 Nr: 2097-76.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alta Floresta Motos Ltda.

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Jorge da Cunha Viana 

Dantas - OAB:MT 8014

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

Alta Floresta-MT - OAB:

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

com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para 

ANULAR os títulos sob execução, quais sejam, as CDA´s n. 317/2014, n. 

318/2014, n. 319/2014, n. 320/2014, n. 321/2014, n. 322/2014, n. 

323/2014, n. 324/2014, n. 325/2014, n. 326/2014, n. 327/2014, n. 

328/2014, 329/2014, 331/2014, 332/2014, 333/2014, 334/2014, sob 

execução nos autos em apenso - ID 119133).Isento de custas e despesas 

processuais, pelo que condeno o Município Embargado ao pagamento de 

honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa.Após o trânsito em julgado, translade-se cópia aos autos em 

apenso (ID 119133) e, naquele feito, libere-se o valor sob penhora em 

favor da parte Embargante.Ademais, caso não seja requerido o 

procedimento de sentença quanto à verba honorária, ao arquivo, com as 

baixas e cautelas devidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 151220 Nr: 1582-41.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alta Floresta Motos Ltda.

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Jorge da Cunha Viana 

Dantas - OAB:MT 8014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para 

ANULAR os títulos sob execução, quais sejam, as CDA´s n. 128/2015, n. 

129/2015, n. 130/2015, n. 131/2015 e n. 132/2015.Isento de custas e 

despesas processuais, pelo que condeno o Município Embargado ao 

pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa.Após o trânsito em julgado, translade-se cópia aos 

autos em apenso (ID 130691) e, naquele feito, libere-se o valor sob 

penhora em favor da parte Embargante.Ademais, caso não seja requerido 

o procedimento de sentença quanto à verba honorária, ao arquivo, com as 

baixas e cautelas devidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 152564 Nr: 2311-67.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alta Floresta Motos Ltda.

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Jorge da Cunha Viana 

Dantas - OAB:MT 8014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para 

ANULAR os títulos sob execução CDA´s n. CDA´s n. 13/2013, n. 14/2013, 

n. 15/2013 e n. 16/2013, sob execução nos autos em apenso - ID 

107573).Isento de custas e despesas processuais, pelo que condeno o 

Município Embargado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.Após o trânsito em 

julgado, translade-se cópia aos autos em apenso (ID 107573) e, naquele 

feito, libere-se o valor sob penhora em favor da parte 

Embargante.Ademais, caso não seja requerido o procedimento de 

sentença quanto à verba honorária, ao arquivo, com as baixas e cautelas 

devidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 4094 Nr: 65-94.2000.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIRGINIA NEVES SALLES, TSDV, TSDV, DSdV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Carvalho de Vilhena

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

OAB:5476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do(a) advogado(a), 

Celso Reis de Oliveira – OAB 5476, para, no prazo de 03(três) dias, 

devolver os seguintes autos 65-94.2000.811.0007 (retirado com carga em 

20/06/2017), 3982-43.2000.811.0007 (retirado com carga em 06/09/2011), 

4688-26.2008.811.0007 (retirado com carga em 06/09/2017), sob as 

penas do art. 234 do NCPC (NCNGC/MT – Art. 431). INFORMO que esta 

Secretaria passará por Correição no período entre 20 a 23 de fevereiro de 

2018, conforme Edital n° 01/2018-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 104059 Nr: 5815-57.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erica Amancio Bispo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido retro, consistente na expedição de ofício ao DETRAN-MT, 

para que o mesmo forneça o endereço do veículo de fl. 80 cadastrado no 

respectivo órgão, vez que se trata de ato que compete à parte exequente, 

ou seja, localizar o veículo.

Desta feita, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias dê prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 99454 Nr: 919-68.2012.811.0007

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Oliveira Carvalho

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença pleiteado por OLIVEIRA CARVALHO 

contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS para a 

consecução de créditos de natureza previdenciária.

Com o vigor na Lei 13.105/15, o Novo Código de Processo Civil, a 

pretensão executória tramitará sob a égide dos artigos 534 e ss.

Sendo assim, nos termos do art. 535 do CPC/15, INTIME-SE por remessa 

dos autos, o representante da autarquia para, no prazo de 30 (trinta) dias 

impugnar a execução.

Deve a Secretaria da Vara promover as devidas retificações, inclusive na 

capa dos autos e certificar eventual decurso do prazo em branco ou a 

(in)tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença.

Outrossim, tendo em vista a presente ação já ter sido sentenciada e, por 

conseguinte, ter saído da Meta para julgamento constante do Sistema 

Apolo, PROCEDA a Secretaria de Vara a retirada da etiqueta 

identificadora.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 62828 Nr: 2544-45.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STCR

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

- OAB:16612/0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a manifestação de fl. 104, REMETAM-SE os autos ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo.

CUMPRA-SE.

Citação

Citação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1002130-49.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

U. CARNEIRO DA FROTA - EPP (RÉU)

UATILA CARNEIRO DA FROTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL 

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS JUSTIÇA GRATUITA Expedido por ordem do(a) 

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

Processo: 1002130-49.2017.8.11.0007; Valor causa: R$ 50.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: [DANO AMBIENTAL] - AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65); 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. AUTOR: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO RÉU: U. CARNEIRO DA FROTA - EPP, UATILA CARNEIRO DA 

FROTA FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DOS REQUERIDOS, de 

conformidade com o despacho abaixo transcrito e com a petição inicial, 

cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) deste 

mandado, para, em 15 (quinze) dias, responderem a ação, contados da 

expiração do prazo deste edital, devendo as partes se manifestarem 

sobre os fatos aduzidos na inicial, eis que os não impugnados serão 

presumidos como verdadeiros, de acordo com o disposto no art. 344, do 

CPC. REGISTRE-SE a possibilidade de inversão do ônus da prova, 

consoante previsão no art. 6º, VIII, do CDC e art. 21 da Lei n. 7.347/1985, 

vez que tal requerimento foi postulado pela autora na inicial. Resumo da 

inicial: Narrou o Ministério Público que a empresa requerida recebeu e 

enviou créditos fictícios de produtos/subprodutos florestais inoperantes 

com o objetivo final de acobertar produto florestal obtido de forma ilícita, 

havendo, assim, a prática de ato ilícito, a caracterizar o comércio irregular 

de madeira. Por fim, requer sejam os requeridos condenados a reparar o 

dano ambiental causado, mediante o pagamento de indenização a ser 

arbitrada pelo Juízo e depositada em favor de uma entidade beneficente 

do município, a ser posteriormente informada pelo Órgão Ministerial. 

Decisão/Despacho: Vistos. Trata-se de ação civil pública ambiental com 

pedido de antecipação da tutela movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de U. CARNEIRO DA FROTA – 

EPP e UATILA CARNEIRO DA FROTA. Alega em síntese o autor, que ao 

proceder com visita fiscalizatória, a equipe do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais e Renováveis – IBAMA, constatou que 

a empresa apresentava informação falsa em sistema oficial de controle, 

ao registrar no SISFLORA movimentação de créditos de produtos e 

subprodutos florestais fictícios e que por esse motivo, lavrou-se o auto de 

infração nº 9068576/E o que originou o procedimento SIMP nº 

003117-011/2015. Aponta ainda, que conforme Relatório Técnico do 

IBAMA, a demandada operou irregularmente, recebendo e enviando 

créditos fictícios para empresas inoperantes, com objetivo de acobertar 

produto florestal obtido de forma ilícita, pois, conforme análise feita dos 

envios de GF da empresa U.CARNEIRO DA FROTA – EPP para as empresa 

F Z INDUSTRIA E COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA – ME e 

IZAAC BATISTA DE BRITO COMERCIO DE MADEIRAS – ME, foi constatado 

que no dia 13/08/2015, dia da vistoria realizada nas empresas F Z e 

IZAAC, a empresa possuía em saldo 8,8081m³ e 1,151m³ de saldo de 

DVPF ativas, e que no período de 25/08/2014 até 13/08/2015 (data de 

realização do bloqueio preventivo da empresa), recebeu um aporte de 

crédito de 10463,5165m³ (GFs com status recebidas). Segue afirmando, 

que a empresa U. CARNEIRO DA FROTA – EPP enviou 20 GFs para a 

empresa F Z INDUSTRIA COMERCIO E EXPLORAÇÃO DE MADEIRAS LTDA 

– ME, entre os dias 09/09/2014 e 03/07/2015, totalizando 866,501 m³ de 

produtos/subprodutos florestais e recebeu da mesma empresa 67 GF, 

totalizando 1794m³ entre os dias 28/08/2014 a 01/08/2015, e ainda, que 

proveniente da empresa IZAAC BATISTA DE BRITO COMERCIO DE 

MADEIRA ME, a demandada recebeu uma GF no dia 24/07/2015, 

totalizando 50,00m³. Assevera o autor, que nas datas das citadas 

transações, ficou demostrado que a empresas F Z INDUSTRIA E 

COMERCIO EXPLORAÇÃO DE MADEIRAS LTDA – ME e IZAAC BATISTA 

DE BRITO COMERCIO DE MADEIRAS encontravam-se inativas, não 

havendo, portanto, as transações físicas dos produtos declarados, mas 

tão somente o envio virtual dos créditos. Ao final, citando vários preceitos 

legais requer, a concessão de liminar consistente na proibição do 

requerido em comercializar e transportar produtos florestais, física e/ou 

virtualmente, e no mérito, a condenação nos demandados na reparar o 

dano ambiental causado, mediante o pagamento de indenização a ser 

arbitrada pelo Juízo, bem como a condenação em indenização pelo dano 

ambiental moral difuso, em valor a ser arbitrado. É o relatório do 

necessário. DECIDO. Pleiteia o autor a concessão de liminar consistente na 

proibição dos requeridos em comercializar e transportar produtos 

florestais, física e/ou virtualmente. O que passo a analisar. Pois bem. Em 

exame minucioso dos autos constato tratar-se o pleito do autor de tutela 

provisória de urgência cautelar, esta esculpida no art. 294, do CPC: “A 

tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. 

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, 

pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental”. Ab initio, 

tem-se que dentre os requisitos legais para o exercício do poder geral de 

cautela, encontra-se o requisito da necessidade. Segundo Alexandre 

Freitas Câmara, na obra Lições de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2008, vol. III, p. 48, “trata-se, aliás, de limite inerente à própria 

ideia de tutela jurisdicional que só pode ser prestada quando se fizer 

necessária. Não sendo a medida cautelar necessária, não deve ela ser 

deferida.” Ainda nesta linha, leciona o doutrinador Theodoro Júnior: “A 

primeira e mais evidente limitação do arbítrio do juiz, em matéria de poder 

cautelar, localiza-se no requisito da necessidade, pois só a medida 

realmente “necessária”, dentro dos objetivos próprios da tutela cautelar, é 

que deve ser deferida. (THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito 

Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2011, 2 v., p. 521). Feitas tais 

considerações, conclui-se que, do conjunto probatório carreado aos 

autos, em especial, o Termo de Suspensão (ID 9302763), não se vislumbra 

a necessidade da proibição dos requeridos em comercializarem e 

transportarem produtos florestais, pelo menos em sede de juízo sumário, 

vez que por meio do referido documento, nota-se que encontram-se 

aplicadas as sanções administrativas pertinentes, dentre elas, a lavratura 

de Termo de Suspensão com base no art. 22, § 1º e 2º da Lei 9.605/98, 

art. 109 e 110 do Decreto 6.514/2008, sem notícia nos autos de decisão 
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administrativa em contrário, retirando assim, a comprovação da 

necessidade da liminar pleiteada. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de 

liminar. Por outro lado, CITE-SE o requerido para apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias e CONSIGNE-SE ainda, que deverá a parte 

requerida se manifestar sobre os fatos aduzidos na inicial, eis que os não 

impugnados serão presumidos como verdadeiros, de acordo com o 

disposto no art. 344, do CPC. REGISTRE-SE a possibilidade de inversão do 

ônus da prova, consoante previsão no art. 6º, VIII, do CDC e art. 21 da Lei 

n. 7.347/1985, vez que tal requerimento foi postulado pela autora na inicial. 

Outrossim, independentemente do cumprimento das determinações acima, 

diante da conexão verificada, DETERMINO a reunião das ações sob o 

número, 1002135-71.2017.8.11.0007, 1002133-04.2017.8.11.0007, 

1 0 0 2 1 3 4 - 8 6 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 7 ,  1 0 0 2 1 3 2 - 1 9 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 7  e 

1002129-64.2017.8.11.0007, para o fim de evitar decisões conflitantes, 

nos termos do art. 55, § 1º, do CPC. Após a apresentação de 

contestação, com ou sem a vinda delas aos autos, CERTIFIQUE-SE e, se 

for o caso, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, no prazo de quinze 

(15) dias. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, 

MT, 7 de novembro de 2017 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de 

Direito. Alta Floresta-MT, 4 de abril de 2018. CAROLINE EVELYN DAN 

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

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35123600

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010112-73.2009.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR BORGES HONORIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO FONTOURA BAGANHA OAB - MT0012644S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMAR ALEXANDRE DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010112-73.2009.8.11.0007 EXEQUENTE: CLAUDIONOR BORGES 

HONORIO EXECUTADO: VALDEMAR ALEXANDRE DE ALMEIDA Vistos. 

Analisando os autos, constato que o credor postula pela suspensão do 

feito. Em observância ao princípio constitucional da duração razoável do 

processo, disposto no art. 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal, 

DEFIRO o pedido de suspensão do feito tão somente pelo prazo de 10 

(dez) dias. Decorrido o prazo de suspensão processual, intime-se o 

exequente para manifestar nos autos, em cinco dias, sob pena de 

extinção da ação sem resolução do mérito (art. 53, §4º da Lei nº 

9.099/95). Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 15 de março de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011337-21.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

8011337-21.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: CELSO DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: BANCO PAN S.A. Vistos. Trata-se de embargos à execução 

onde o embargante aduz, em síntese, que a cobrança da multa por 

descumprimento da liminar é indevida, uma vez que o cumprimento da 

liminar seria tempestivo. A tempestividade se daria em razão de a 

embargante ter sido intimada para cumprimento da liminar em 23/12/2016, 

data na qual estariam suspensos os prazos nos termos do art. 1º da 

Resolução Nº 14/2015/TP. Aduz ainda que a permanência da multa 

imposta caracterizaria enriquecimento ilícito ante a perda do caráter 

coercitivo da multa imposta. A parte Embargada afirma que a suspensão 

dos prazos não se aplica à prática de ato processual urgente e 

necessária para a preservação de direitos como o do caso concreto. É 

bem verdade que o presente caso está abarcado pela exceção de 

suspensão de prazo contida no parágrafo único do art. 2º da Resolução 

Nº 14/2015/TP. Ademais, nos autos verifica-se uma demora injustificada 

no cumprimento da liminar no prazo estipulado. No que se refere ao 

suposto enriquecimento ilícito a jurisprudência firmada no STJ atrela o limite 

das astrientes ao valor da obrigação principal da tutela específica. No 

caso em comento a tutela específica culminou na emissão de fatura de R$ 

R$ 4.735,32 (ID. 1842288) e multa diária alcançou o valor de R$ 4.800,00. 

Conclui-se, portanto, que a multa aplicada não excede em demasia o valor 

da obrigação principal, não configurando o enriquecimento sem causa. 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

com fundamento no artigo 925, do vigente Código de Processo Civil. Caso 

haja custas processuais pendentes de quitação, intime-se a parte 

sucumbente para pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo 

com as disposições da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. 

Intimem-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, 

submeto o presente processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

Jeonathãn Suel Dias Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juiz Leigo, nos 

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

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011018-19.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGÉRIO BOCÃO (REQUERIDO)

AGENOR CARDOSO (REQUERIDO)

ANTONIO LUIZ RUZZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A (ADVOGADO)

JAIRO CEZAR DA SILVA OAB - MT16249/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ANTONIO BARBOSA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011018-19.2016.8.11.0007 REQUERENTE: ANTONIO DE OLIVEIRA 

SANTOS REQUERIDO: AGENOR CARDOSO, ROGÉRIO BOCÃO, ANTONIO 

LUIZ RUZZA Vistos. Trata-se de embargos de declaração com o intuito de 

discutir os termos da sentença, referente ao pedido de assistência 

judiciária gratuita. É o necessário. DECIDO. Em análise percuciente dos 

autos, constato que os embargos de declaração interpostos merecem ser 

conhecidos. O artigo 48 e 49 da Lei nº 9.099/95 preconizam o seguinte: 

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão 

nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os 

erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os embargos de 

declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco 

dias, contados da ciência da decisão.” Com efeito, os embargos 

declaratórios devem ser manejados com o escopo de elucidar 

obscuridade, de afastar contradição ou de suprimir omissão ou dúvida 

existente no julgado. A parte embargante afirma que é pessoa 

hipossuficiente e por tal razão requer a isenção do pagamento das custas 

e honorários advocatícios. Assim, a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita está ligada ao preenchimento dos requisitos legais e implica 

dispensa do pagamento de despesas processuais, como, por exemplo, 

custas, honorários, emolumentos etc. Já a inobservância dos deveres das 

partes de procederem com lealdade e boa-fé, alterando a verdade dos 

fatos e formulando pretensões destituídas de fundamento, conduz à 

aplicação das penalidades pecuniárias previstas nos artigos 80 e 81, do 

CPC, despesa não alcançada pelo benefício da justiça gratuita. Não há 

qualquer incompatibilidade entre os institutos, de sorte que a condenação 

da reclamante, por litigância de má-fé, não impede a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, quando preenchidos os requisitos previstos 

na lei, hipótese demonstrada nos autos. Ante o exposto, CONHEÇO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos no id n.º 8859916, com 

fundamento no artigo 48 da Lei nº 9.099/95, para ISENTAR o 

embargante/autor do pagamento das custas processuais e dos honorários 
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advocatícios no importe de 10% (dez por cento). Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do MM. Juiz de 

Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, 

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

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de fevereiro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001722-58.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE NUNES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001722-58.2017.8.11.0007 REQUERENTE: GEOVANE NUNES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de julgamento antecipado da lide com base no art. 355, II do 

NCPC. I – Preliminares A Reclamada suscita preliminar de ilegitimidade 

passiva, todavia não merece ser acolhida a preliminar uma vez que a 

relação estabelecida se trata de relação de consumo. Nesta toada tem-se 

que a reclamada é fornecedora e nesse sentido a responsabilidade civil 

entre os fornecedores é solidária nos termos do art. 18 do CDC. Desta 

feita não há que se falar em ilegitimidade passiva, devendo passar à 

análise do mérito da questão. II – Mérito Em síntese o Reclamante assevera 

ter realizado compra do “Boné essencial New York Único” no valor de R$ 

66,21. Segue narrando que recebeu uma mensagem da Reclamada acerca 

de uma troca de produtos não solicitados por ele. Após apuração 

verificou-se que a troca não foi solicitada pelo Reclamante e a Reclamada 

informou que iria devolver o valor pago. A Reclamada contesta alegando 

culpa exclusiva de terceiros, à saber: a empresa contratada pela 

Reclamada para a entrega, alegação esta expurgada em sede de 

preliminar. E que a conduta da Reclamada não ensejou a produção de 

danos morais. Desta feita é incontroverso que no presente caso não 

houve entrega do produto, nem devolução dos valores por culpa da e a 

parte autora desincumbiu-se de seu ônus processual nos termos do art. 

373, inciso I do NCPC, pois anexou aos autos provas da compra, bem 

como comprovante de pagamento. Logo, a parte requerida não comprovou 

a exclusão de sua responsabilidade. Deste modo, a responsabilidade é 

objetiva da ré, que não foi afastada por nenhuma excludente (art. 14, § 3.º 

do CDC), exsurgindo o dever de devolver os valores pagos e não 

restituídos. Quanto aos danos morais, ao analisar os fatos narrados não 

vislumbro qualquer ato que tenha invadido a esfera de direitos à 

personalidade do autor. Ressalte-se que o mero inadimplemento contratual 

por si só não é capaz de demonstrar a configuração de danos morais 

indenizáveis. Sendo incumbência da parte autora demonstrar 

desdobramentos que estabeleçam maiores repercussões. Também é o 

entendimento da Turma Recursal Única do TJMT: “ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA Recurso 

Inominado nº 0062640-68.2014.811.0001 Origem: Quinto Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Recorrente:Marinalva Dias. Recorrida: Embracon 

Administradora de Consórcio Ltda. Data do Julgamento: 14/07/2017. E M E 

N T A RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA - PEDIDO DE 

RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - ACOLHIDO - SITUAÇÃO 

VEXATÓRIA - PROVA MÍNIMA DOS FATOS QUE COMPETE A PARTE 

CONSUMIDORA - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONSTRANGIMENTO 

PRATICADO PELA RECLAMADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - 

MERO ABORRECIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. Em caso de desistência do plano de consórcio, a restituição 

das parcelas pagas pelo participante far-se-á nos moldes previstos no 

contrato. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação 

de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do 

artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. O 

mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações 

corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, 

não são suficientes para caracterizar o dano moral. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. Valdeci Moraes Siqueira Juíza Relatora 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 626406820148110001/2017, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2017, Publicado no DJE 

14/07/2017)” Ante a não demonstração de qualquer fato que ultrapasse 

os meros aborrecimentos, a improcedência do pedido de danos morais. III 

– Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil 

para: a) CONDENAR o requerido no pagamento ao autor da quantia de R$ 

66,21 (sessenta e dois reais e vinte um centavos), a título de danos 

materiais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir do efetivo desembolso 

(Súmula n.º 43 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir 

da citação; Por outro lado, julgo improcedente a pretensão indenizatória. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do MM. Juiz 

de Direito. Jeonathãn Suel Dias Juiz Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 

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

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

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de fevereiro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001532-95.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BERNADETE NASCIMENTO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP0222219A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001532-95.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA BERNADETE 

NASCIMENTO OLIVEIRA REQUERIDO: MOTOROLA INDUSTRIA LTDA, 

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos. Ausente o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

julgamento antecipado da lide com base no art. 355, II do NCPC. I – 

Preliminar Ambas as Reclamadas suscitam preliminar de ilegitimidade 

passiva, todavia não merecem ser acolhidas as preliminares suscitadas 

uma vez que a relação estabelecida se trata de relação de consumo. 

Nesta toada tem-se que ambas as reclamadas são fornecedoras e nesse 

sentido a responsabilidade civil entre as reclamadas é solidária nos termos 

do art. 18 do CDC. Desta feita não há que se falar em ilegitimidade passiva, 

devendo passar à análise do mérito da questão. II – Mérito Em síntese o 

Reclamante assevera que adquiriu um aparelho de celular no valor de R$ 

1.549,00 em julho de 2016. Em março de 2017 o referido problema 

apresentou vícios e se dirigiu à primeira Reclamada para solucionar o 

problema oportunidade na qual foi orientada a enviar o aparelho para a 

assistência técnica da segunda Reclamada. Aduz que enviou o aparelho 

conforme fora orientado sem que houvesse o retorno do aparelho 

enviado. A Primeira Reclamada contesta alegando que não tem qualquer 

responsabilidade uma vez que fez o que lhe cumpria fazer que seria 

orientar a Reclamante a enviar o produto para a assistência técnica. E por 

fim alega não haver danos morais, senão meros aborrecimentos. A 

Segunda Reclamada alega que nunca se negou a reparar o aparelho e 

que não há configuração de danos morais, senão meros aborrecimentos. 

Desta feita é incontroverso que no presente caso houve o envio do 

aparelho para a assistência da reclamada sem o devido reparo. Logo a 

parte autora desincumbiu-se de seu ônus processual nos termos do art. 

373, inciso I do NCPC, pois termo de coleta do aparelho. Já a parte 

requerida não comprovou a exclusão de sua responsabilidade. Deste 

modo, a responsabilidade é objetiva da ré, que não foi afastada por 

nenhuma excludente (art. 14, § 3.º do CDC), exsurgindo o dever de 

indenizar. Ademais nos termos do art. 18 do CDC todos os fornecedores 
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respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores. Há 

dano moral a ser compensado ante a perda de tempo útil da parte autora 

em se ver obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para solucionar 

problema simples, antes a recalcitrância da fornecedora na via 

administrativa. Sensação de impotência a que foi exposto o consumidor. 

Nesse o código de defesa do consumidor estabelece que o vício não 

sendo sanado no prazo de trinta dias o Reclamante faz jus a escolher 

entre substituição do produto, restituição da quantia paga ou abatimento 

proporcional do preço. E o pleito da Reclamante é no sentido de restituição 

do valor pago, direito que lhe assiste. No concernente aos danos morais 

entendo que a situação apresentada demonstra que o Reclamante até a 

presente data não recebeu seu aparelho de celular, reparado ou não, o 

que demonstra a indolência das Reclamadas no deslinde da demanda. 

Neste caso vislumbro que os transtornos transpassam os meros 

aborrecimentos adentrando na esfera de danos à personalidade. Nesse 

sentido a Turma Recursal já se posicionou que a ausência de reparo ante 

a tentativa administrativa de reparo, leia-se: “ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 1ª Turma Recursal Única 

Recurso Inominado nº 0028841-68.2013.811.0001 Origem: Segundo 

Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente: Romera Moveis e 

Eletrodomésticos Ltda. Recorrida: Norberta de Lima Ferreira EMENTA 

RECURSO INOMINADO. TELEVISÃO. VÍCIO DO PRODUTO NÃO SANADO 

NO PRAZO LEGAL. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO IMPASSE 

EXTRAJUDICIALMENTE SEM ÊXITO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

MANUTENÇÃO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 

Havendo vício do produto cujo problema não é solucionado em definitivo 

no trintídio legal, surge o direito à parte de ver restituído o valor por ele 

despendido. Descumprimento contratual que ultrapassa a barreira do mero 

aborrecimento cotidiano, pois a parte adquiriu refrigerador, o qual 

apresentou vício que impossibilitou sua utilização desde sua entrega. 

Tentativas de solução do impasse via extrajudicial, sem êxito. Para a 

fixação de indenização por danos morais, deve o magistrado levar em 

conta as condições pessoais das partes, a extensão do dano 

experimentado, bem como o grau de culpa da parte requerida para a 

ocorrência do evento, não devendo ser reduzido o quantum arbitrado 

quando observados os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. 

Danos materiais comprovados no importe de R$ 1.090,00 (mil e noventa 

reais). Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (seis mil 

reais) que não comporta redução. Sentença mantida pelos seus próprios 

fundamentos, conforme autoriza o artigo 46 da Lei nº 9.099/95. NELSON 

DORIGATTI - Juiz de Direito/Relator (Procedimento do Juizado Especial 

Cível 288416820138110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

08/11/2016, Publicado no DJE 08/11/2016)” O valor da indenização por 

dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, 

orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela 

jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do 

bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. 

Por fim, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). II – Dispositivo 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos 

termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil para: a) 

CONDENAR os requeridos, solidariamente, no pagamento à autora da 

quantia de R$ 1.549,00 (hum mil quatrocentos e quarenta e nove reais), a 

título de danos materiais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir do 

efetivo desembolso (Súmula n.º 43 do STJ) e acrescidos de juros de mora 

de 1% a.m., a partir da citação; b) CONDENAR os requeridos, 

solidariamente, no pagamento ao autor da quantia de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a 

partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e acrescidos de juros de 

mora de 1% a.m., a partir da citação. Sem custas processuais e 

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

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

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

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

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

proferida pelo d. Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de 

fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000484-04.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE PIMENTEL GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL RIBEIRO FERNANDES - ME (REQUERIDO)

JEFFERSON & ALEXANDRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E 

ORTOPEDICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000484-04.2017.8.11.0007 REQUERENTE: SIMONE PIMENTEL 

GONCALVES REQUERIDO: JEFFERSON & ALEXANDRA COMERCIO DE 

ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME, EMANUEL RIBEIRO 

FERNANDES - ME Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide com 

base no art. 355, I, do vigente Código de Processo Civil. I – Preliminar – 

Interesse de agir Rejeito a preliminar, porquanto há necessidade da medida 

judicial para que o reclamante obtenha a satisfação da pretensão de seu 

suposto direito, bem como é adequado o procedimento escolhido. II – 

Mérito No mérito afirma o autor ter sido enganado na aquisição um uma 

manta “milagrosa”, já que o vendedor ofereceu o produto dizendo que 

curava problemas ortopédicos, como dor nas costas e pernas, inclusive 

problemas cardíaco, se o consumidor sofresse de tal patologia. Narra que 

os vendedores da requerida faziam alusão de que seriam funcionários da 

saúde pública, que teria indicado aos vendedores da requerida ao 

requerente para que fosse ofertado o produto milagroso. Entretanto, após 

compra do produto o autor contatou a inexistência de cura por parte da 

manta e por essa razão requer a rescisão contratual, bem como a 

devolução do valor investido, bem como indenização por danos morais. 

Aduziu a autora ter adquirido em virtude da necessidade de cuidados com 

o filho, João Marcos Pimentel de Almeida de 11 (onze) anos, que sofre de 

atrofia cerebral. Por outro lado, a requerida EMANUEL RIBEIRO 

FERNANDES - ME alega que a autora não fez uso do prazo consumerista 

previsto no art. 49 do CDC. Também alegou a inexistência de aviso prévio 

da insatisfação do produto e que o reclamante somente tenta se furtar do 

pagamento. O CDC dispõe que a colocar produtos a disposição dos 

consumidores em seu art. 4.º dispõe que a Política Nacional das Relações 

de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo. Assevera-se 

que houve várias demandas neste Juizado Especial com reclamações 

semelhantes, isto é, de que os vendedores do produto “manta milagrosa” 

faziam promessa de curas imediatas a fazer o uso. Inclusive importante 

asseverar que a ANVISA ao se deparar com determinada situação, como 

a ocorrida nos autos, determinou a retirada de manta semelhante do 

mercado, conforme disposto na Resolução-RE n.º 1.778/2017 de 30 de 

junho de 2017, ou seja, após a propositura da presente ação: 

“considerando a comprovação da publicidade e comercialização do 

produto MANTA QUÂNTICA, que apresenta diversas alegações 

terapêuticas em sua publicidade, sem cadastro nesta Anvisa através do 

endereço eletrônico http://mantaquantica.com.br/, de responsabilidade da 

empresa Ative Naturalle Equipamentos Fisioterá- picos Eireli - ME, CNPJ: 

22.454.513/0001-05, localizada em Rua São Paulo, 1978, Bairro Monte 

Castelo, Campo Grande - MS, resolve: Art. 1º Determinar, como medida de 

interesse sanitário, em todo o território nacional, a proibição da divulgação, 

comercialização e uso do produto MANTA QUÂNTICA fabricado pela 

empresa Ative Naturalle Equipamentos Fisioterápicos Eireli - ME, CNPJ: 

22.454.513/0001-05, uma vez que o produto não se encontra regularizado 

na Anvisa para as alegações terapêuticas divulgadas”. Em se tratando de 

relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência 

do consumidor em relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em 

conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor. Cabia a parte requerida demonstrar a idoneidade do seu 

produto, bem como demonstrar o reconhecimento pela ANVISA de que a 

manta realmente cumpre o que prometia o vendedor, isto é, curas 

terapêuticas. Resta assim configurada a propaganda enganosa, pois ela 

tinha aptidão para induzir em erro o consumidor fragilizado. O 

ordenamento jurídico não tolera a conduta de empresas que induzem o 

consumidor à compra de mercadorias milagrosas, justamente em momento 

de vulnerabilidade, tal como vivenciado pelo autor no caso em análise. 

Ainda, Política Nacional das Relações de Consumo busca assegurar a 
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todos o direito de informação adequada sobre produtos postos no 

mercado, conforme disposto no art. 6.º inciso III do CDC, ou seja, denomina 

como direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre 

os diferentes produtos com especificações e características e os riscos 

que apresentam. Por ser objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos 

danos causados aos consumidores em razão de defeitos do produto, 

conforme os artigos 14 do CDC, o que se aplica, inclusive, aos anúncios. 

O ônus de provar que a publicidade não é enganosa nem abusiva é, 

portanto, do aqui reclamado. Ademais, condutas dessa natureza são 

tipificadas como crime pelo artigo 283 do CP, que veda o anúncio de cura 

por meio secreto ou infalível, prática que se conhece como charlatanismo 

e que tem como vítima toda a coletividade e as pessoas eventualmente 

iludidas. A consumação do crime se dá com o simples anúncio. No tocante 

aos danos morais, deve-se observar que os fatos narrados na inicial, por 

si só, geraram constrangimentos à parte autora, de forma a caracterizar o 

referido dano imaterial, que no caso é in re ipsa, uma vez que se encontra 

ínsito na própria conduta perpetrada pela parte ré, violando-se inclusive a 

boa-fé, consubstanciada no art. 4º, III, do CDC. O Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso já decidiu que a propaganda enganosa é passível da 

indenização por danos morais: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONSÓRCIO BEM IMÓVEL – 

PROPAGANDA ENGANOSA – CONFIGURADA - CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR - APLICABILIDADE – VALORES PAGOS – RESTITUIÇÃO 

IMEDIATA - DANO MORAL – CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO 

– REDUÇÃO DO VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCINALIDADE - 

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. A propaganda enganosa, referente 

a promessa de sorteio de viagem promocional, evidentemente existiu e 

constituiu-se fator decisivo para a adesão ao plano do consórcio, de 

forma que somente após a contemplação e a informação é que sobreveio 

o comunicado de equivoco de parte da administradora do consórcio; que 

determina a rescisão do contrato e não desistência da consorciada, com a 

necessária devolução imediata dos valores pagos sem deduções a 

qualquer título. A hipótese dos autos não se caracterizou como mero 

aborrecimento, ou fato que deve ser suportado pela pessoa como 

decorrência dos contratempos do cotidiano. Em realidade, a conduta 

ardilosa consistente na apresentação de promessa que sabidamente não 

seria cumprida, apenas para que a apelada aderisse ao negócio proposto, 

implicam na perturbação ao estado de espírito da pessoa que se mostrou 

ocorrida, situações que extrapolam o mero aborrecimento e ingressam no 

campo do dano moral. Quanto ao valor da indenização fixada em R$ 

12.000,00, trata-se de um montante demasiado, devendo ser reduzido 

para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende às peculiaridades do 

caso com razoabilidade e proporcionalidade, atendendo a função punitiva 

e compensatória. (Ap 67661/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/10/2015, 

Publicado no DJE 20/10/2015). O arbitramento do valor da indenização por 

danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir conduta abusiva. Finalmente, tendo em vista que a relação 

jurídica consubstanciada entre as partes é tipicamente de consumo, 

considera-se que, constatado a propaganda enganosa e não resolvido o 

problema, satisfatoriamente e em prazo razoável, o dano moral se faz 

presente e impõe o dever de indenizar. Fixo a indenização no valor 

razoável e mitigado no equivalente a R$ 4.000,00 (quatro mil reais). III - 

Dispositivo Ante o exposto, rejeito a preliminar, confirmo a tutela provisória 

e JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 

487, I, do vigente CPC, para reconhecer a propaganda enganosa, 

determinar a resolução do contrato, declarando inexigível o débito no 

equivalente à R$ 2.000,00 (dois mil reais) e CONDENAR a requerida 

EMANUEL RIBEIRO FERNANDES – ME: a) pagar à parte autora a 

importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, 

corrigidos monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula nº 362 

do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (art. 

405 do CC/02); b) pagar para o reclamante a importância de R$ 334,00 

(trezentos e trinta e quatro reais), a título de danos materiais, acrescidos 

de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo PREJUÍZO (Súmula 43 do 

STJ). Ante o exposto, relativamente ao requerido Jefferson & Alexandra 

Comercio de Artigos Medicos e Ortopedicos Ltda. – Me, homologo a 

desistência conforme requerido no ID n.º 6669496, e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 485, VIII, 

do Novo Código de Processo Civil. Por último, em decorrência da resolução 

do contrato deve o autor devolver o produto adquirido para a parte 

requerida, a qual deverá providenciar o recolhimento na residência do 

requerente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do MM. Juiz de 

Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, 

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

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 21 de fevereiro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001107-05.2016.8.11.0007 REQUERENTE: EDUARDA ERICA RODRIGUES 

MARTINS REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

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

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

julgamento antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do 

artigo 355, inciso I do vigente Código de Processo Civil. I - Mérito Afirma a 

parte autora, em sua peça genérica, afirma jamais ter contraído dívidas 

com a parte requerida, pois nunca utilizou de seus serviços, requerendo 

ao final, indenização por dano moral pela negativação indevida. Por outro 

lado, a empresa ré afirma que houve contratação dos serviços da Claro 

TV (021/09914058-2), sob o Pacote BÁSICO ESSENCIAL FIDELIDADE 2013 

serviço instalado em 28/11/2013, atualmente cancelado. Demonstrou que 

houve diversos pagamentos de débitos anteriores, conforme documentos 

colacionados na defesa (ID n.º 6874503 p. 04/05). Não houve impugnação 

específica aos documentos apresentados pela requerida, por parte da 

autora, e desta forma tenho que a parte reclamada agiu no exercício 

regular de um direito, ao se deparar com a inadimplência da parte autora. 

Com base no livre convencimento motivado e analisando a defesa da ré 

decido pela constatação de débito e existência de relação jurídica entre as 

partes, pois restou demonstrado também a existência de pagamentos 

pretéritos das faturas de TV a cabo, sendo pouco provável a existência 

de fraude. Segundo disposto na Lei 9.099/95 o Juiz dirigirá o processo 

com liberdade e adotará a decisão que reputar mais justa e equânime: Art. 

5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a 

serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de 

experiência comum ou técnica. Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum. Deste modo, tenho que o requerido 

desincumbiu-se do ônus de comprovar os fatos por ele alegados, de que 

existe a relação jurídica, bem como demonstrou utilização de seus 

serviços e pagamentos pretéritos (ID n.º 4303992), sendo improvável a 

fraude neste caso concreto, nos termos do art. 373, inciso II, NCPC. Diante 

de tal prova, forçoso concluir que a manutenção do nome da parte nos 

cadastros restritivos não causou nenhuma lesão que pudesse justificar a 

indenização pleiteada. Com efeito, a requerida demonstrou existência de 

utilização de serviços, os quais inclusive podem ser contratados via 

telefone sem contrato escrito, como ocorreu no presente caso, não há 

que se falar em dano moral. Assim, conclui-se ser a parte autora uma 

devedora contumaz, não tendo qualquer credibilidade perante seus 

credores, ou confiabilidade, a fim de conseguir realizar compras a crédito. 

Diante de tal prova, forçoso concluir que a manutenção do nome da parte 

nos cadastros restritivos não causou nenhuma lesão que pudesse 

justificar a indenização pleiteada. Ora, para que os danos morais sejam 

reparados é necessário considerar a conduta ilícita, a natureza da lesão e 

o porte econômico das partes. É importante observar, inclusive, as 

circunstâncias que norteiam os fatos, devendo ser aplicada a regra, 
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moderadamente, para que não implique locupletamento indevido e sem 

causa, o que não se pode admitir. Deve também, haver coerência com o 

caso em julgamento e atingir o objetivo de punir o ofensor. No caso dos 

autos, repito, as circunstâncias indicam que não existiu qualquer lesão à 

moral da parte autora com a manutenção do apontamento de seu nome 

nos cadastros dos maus pagadores, portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais. Como se não bastasse, no caso em tela a 

parte demandante deduziu pretensão contra texto expresso de Súmula 

(Súmula nº 385 do STJ), uma vez que possui débitos preexistentes ao 

discutidos nos autos inclusos em 25.01.2012 e 30.04.2012 (ID n.º 

4192544) o que é equivalente a litigar contra norma jurídica, conduta 

contrária à probidade processual e que autoriza o reconhecimento da 

litigância de má-fé, consoante artigo 80, I, do CPC. Os fatos mencionados 

demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte 

reclamante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único 

intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da tutela jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, 

portanto, nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé, conforme 

dispõe o art. 80, I e II, do Código de Processo Civil/2015. II - Dispositivo 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo 

reclamante em face do reclamado, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do vigente CPC. Em decorrência do reconhecimento da litigância de má-fé, 

nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a parte autora ao 

pagamento de 9,9% sobre o valor da causa, corrigido à época do 

pagamento (art. 81 do CPC), custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo no montante de 15% sobre o valor corrigido da 

causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). 

Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

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

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

LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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Processo Número: 1002216-20.2017.8.11.0007
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1002216-20.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ANDRE LUIS DE CARVALHO 

GHELLERE REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não havendo 

necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do 

mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do 

vigente Código de Processo Civil. I – Mérito No mérito afirma a parte autora 

que contratou o serviço do cartão de crédito consignado, e que a dinâmica 

da relação jurídica se dá da seguinte forma: há a utilização do crédito; há 

desconto mínimo dentro margem consignável na folha de pagamento; o 

saldo remanescente é quitado mediante fatura apartada enviada ao 

endereço do autor. Alega ainda a parte requerente que solicitou o 

pagamento antecipado com direito ao abatimento proporcional, nos termos 

do art. 52, §2º do CDC. Fora deferida tutela de urgência (ID. 9478170) para 

determinar que a parte ré apresente, no prazo de 05 (cinco) dias, o boleto 

para quitação do débito de cartão de crédito descrito nos autos, com 

abatimento proporcional dos juros e demais encargos, juntamente com a 

planilha do saldo devedor atual, sob pena de multa diária no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais). Por outro lado, o requerido contesta defendendo 

a legalidade das cobranças tanto no valor quanto na forma já informado na 

inicial, aduz ainda que nunca se opôs ao pleito do Reclamante e que o 

Reclamante jamais teria solicitado apresentação do boleto para quitação 

antecipada do débito, com abatimento parcial dos juros e acréscimos, 

juntamente com a planilha de saldo devedor. Dos autos se extrai que o 

reclamante já buscou a emissão da fatura por pelo menos seis vezes 

antes da propositura da ação. E não é só, a negativa da do atendimento do 

pleito do consumidor se tornou mais patente quando, mesmo com a liminar 

deferida e multa fixada, a Reclamada veio aos se negando a cumprir a 

ordem judicial (ID. 9830124) e até a data da prolação da sentença não fez. 

Pois bem, restou demonstrado que efetivamente a Reclamada se nega a 

atender o pleito legítimo do Reclamante, devendo ser compelido a fazê-lo 

por intermédio do provimento jurisdicional. Acerca da liminar deferida e não 

cumprida, verifica-se que a multa diária fixada em R$ 200,00 (duzentos 

reais) não foi suficiente para compelir a reclamada ao cumprimento da 

obrigação. Logo, a medida que se impõe é a majoração do valor da multa 

diária para R$ 1.000,00 (um mil reais). DO DANO MORAL No que tange ao 

pedido de reparação a título de danos morais, é cediço que para a 

configuração do dano moral faz-se necessária a demonstração dos 

seguintes pressupostos: a) ação ou omissão do agente; b) ocorrência de 

dano; c) culpa e d) nexo de causalidade. Assim, da análise detida dos 

autos, tenho que não merecem prosperar as alegações da parte 

reclamante de que sofreu danos morais em razão dos fatos narrados na 

inicial, isto porque os fatos ocorridos caracterizam, tão-somente, 

aborrecimentos comuns e rotineiros da vida em sociedade. Esclareça-se, 

em princípio, que dano moral é todo sofrimento decorrente de lesão a 

direitos de personalidade, cujo conteúdo é a dor, o espanto, a emoção, a 

vergonha, sempre marcados por uma dolorosa sensação experimentada 

pela pessoa em seu íntimo. Bem assim, consigne-se que a tutela da 

dignidade da pessoa humana é o fundamento máximo do ordenamento 

jurídico, protegido, inclusive, pela Carta Magna, cabendo, pois, a 

indenização por ofensas sofridas à honra – que é um dos atributos que 

compõem os direitos de personalidade, insculpidos na Constituição 

Federal. Por outro lado, ainda, vale ressaltar que a indenização por dano 

moral pressupõe a existência de ato ilícito, de forma que é imprescindível a 

comprovação deste para que se faça imperiosa a obrigação de reparar o 

dano, sendo indispensável a relação de causalidade entre a ação do 

agente e a lesão sofrida. A propósito do tema, há de se consignar que 

tanto a melhor doutrina como a jurisprudência pátria vêm sedimentando o 

entendimento de que o dano moral suportado por alguém não se confunde 

com meros aborrecimentos do dia-a-dia, que não dão ensejo à 

indenização, pois se inserem nos transtornos passíveis de ocorrer na vida 

de qualquer pessoa, insuficientes, portanto, para causar mácula a 

qualquer bem personalíssimo. Nas palavras de Sérgio Cavalieri Filho: 

“Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de 

fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, 

entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas 

e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.” (in, 

Programa de Responsabilidade Civil. 6ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 

2005. Pg. 105). O Jurista Carlos Roberto Gonçalves, em sua obra 

Responsabilidade Civil, página 549, afirma que: “Para evitar excessos e 

abusos, recomenda Sérgio Cavalieri, com razão, que só se deve reputar 

como dano moral “a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilibro em seu 

bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos, e até no ambiente familiar, tais situações não 

são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico 

do indivíduo.” Daí porque se conclui que a pretensão formulada nos autos 

não enseja a reparação por danos morais. Desta feita, tenho que não 

houve qualquer lesão a nenhum dos bem jurídicos acima mencionados, 

bem como a reclamante não comprovou que tenha sofrido qualquer 

prejuízo, fato este que afasta a ocorrência de dano moral. II – Dispositivo 

Ante o exposto, confirmo a tutela provisória e JULGO PROCEDENTE, em 

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

Processo Civil para DETERMINAR que a parte ré apresente, no prazo de 

05 (cinco) dias, o boleto para quitação do débito de cartão de crédito 

descrito nos autos, com abatimento proporcional dos juros e demais 

encargos, juntamente com a planilha do saldo devedor atual, sob pena de 

multa diária, multa diária esta majorada para o valor de R$ 1.000,00 (um 

reais).; Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE REPARAÇÃO 
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POR DANOS MORAIS. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do MM. Juiz 

de Direito. Jeonathãn Suel Dias Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juiz 

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

efeitos. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002025-72.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ADELINA DIAS AMORIM 

REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se de 

julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, NCPC. I – 

Mérito No mérito afirma a autora ter contratado um empréstimo consignado 

no valor de R$ 3.573,00 (três mil quinhentos e setenta e três reais) com 

parcelas de R$ 233,91 (duzentos e trinta e três reais e noventa e um 

centavos). Aduz que o banco requerido não disponibilizou um empréstimo 

à autora/servidora, mas efetivou a contratação de um cartão de crédito e 

os valores das parcelas são debitadas automaticamente na folha de 

pagamento, mas se tratam de pagamentos mínimos do cartão de crédito de 

final n.º 5014, o qual sequer foi desbloqueado pela autora. Em suma alega 

a autora ter sido enganada pelo banco requerido sob argumento de ter 

contratado um crédito consignado, mas na verdade houve a contratação 

de cartão de crédito, no qual há a disponibilização de crédito, e o valor da 

parcela descontada em folha nada mais é que o valor mínimo da fatura, o 

que consequentemente não haverá fim, pois com o pagamento mínimo o 

débito se renova mês a mês com mais juros. Por outro lado, o banco 

requerido alegou em suma: “Conforme se pode observar, a parte autora 

se utilizou, desde a celebração do contrato, do valor integral 

disponibilizado à vista pelo requerido através do crédito concedido, sem 

nunca ter se insurgido, tanto no momento da celebração do contrato, 

quanto no longo de em que efetuou o pagamento das parcelas. Entretanto, 

curiosamente, somente agora, vem invocar o questionamento sobre a 

celebração do contrato alegando em suma que é fraudulento e não fora 

celebrado pela autora”. Verifica-se que a parte requerida não contestou 

os fatos, isto é, não houve alegação de inexistência de pactuação, 

trata-se de reclamação pela forma que ocorreu a contratação do crédito, a 

qual foi oferecida a título de empréstimo consignado e não por meio de 

cartão de crédito, como fez o banco requerido. A tutela provisória de 

urgência foi deferida, no ID n.º 9478905: “Ante o exposto, nos termos do 

artigo 6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO, liminarmente, o pleito de tutela provisória para 

determinar que a parte requerida promova, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, a suspensão de descontos na folha de pagamento da parte 

autora. Fixo multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para o 

caso de descumprimento da presente decisão”. Em se tratando de relação 

tipicamente consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência do 

consumidor em relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em 

conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor. Ademais, a parte autora desincumbiu-se do seu ônus 

processual, ao demonstrar que realmente o valor debitado na folha de 

pagamento, refere-se ao pagamento do valor mínimo do cartão de crédito, 

bem como juntou faturas de um cartão bloqueado, (ID n.º 9189139), 

desincumbindo-se do seu ônus processual. Em atenção ao ônus de 

impugnação específica dos fatos, aplica-se ao presente a confissão ficta 

e presumem-se verdadeiros os fatos arguidos na inicial pela parte autora, 

em razão da ausência de impugnação específica pela parte ré, nos termos 

do vigente Código de Processo Civil: Art. 341. Incumbe também ao réu 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se: I 

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

estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância 

do ato; III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu 

conjunto. Pois bem. O caso apresentado deve ser analisado pelas normas 

protetivas do consumidor, posto que a requerente adquire/utiliza 

produto/serviço como destinatária final, caracterizando-se como 

consumidora; ao passo que o requerido pessoa jurídica comercializadora 

de produtos e serviços, artigos 2.º e 3.º da Lei n° 8.078/90. Trata-se de 

evidente má-fé do banco requerido, pois a autora buscou o banco com a 

finalidade de obtenção de empréstimo consignado, mas a instituição 

financeira, nitidamente, ludibriando o consumidor, realizou outra operação: 

a contratação de cartão de crédito. Assim, na sua folha de pagamento 

vem sendo descontado apenas o correspondente ao valor mínimo da 

fatura do cartão. E ainda, sem falar nos acréscimos, uma vez que a fatura 

é enviada para pagamento mensalmente à casa do consumidor. É obvio 

que tal conduta do banco requerido está gerando onerosidade excessiva 

ao consumidor, diante da emissão de faturas mensais pela ré no valor total 

do empréstimo, com abatimento de valores que, a cada mês, são lançados 

na folha de pagamento do consumidor, com a incidência de juros e 

encargos sobre o total da fatura, e os descontos em folha que sequer se 

prestam a amortizar o capital. Resta evidente a afirmação da consumidora, 

no sentido de que lhe foi oferecido contrato de empréstimo com 

pagamento das parcelas mediante consignação em folha de pagamento, 

mas na verdade o banco lançou outro produto, cartão de crédito. Deste 

modo, a onerosidade excessiva permite a intervenção judicial no contrato 

em questão, uma vez que está reconhecida a hipossuficiência da 

consumidora e sua vulnerabilidade. Inteligência do art. 4º, I do CDC. Resta 

verossímil o induzimento do consumidor a erro (art. 6.º inciso III do CDC), 

pois os juros dos empréstimos consignados são muito mais baixos do que 

aqueles praticados pelas administradoras de cartão de crédito. De fato, o 

dever de informação clara e precisa foi violado. Suposto saque 

pré-autorizado que nada mais é do que um depósito de limite de crédito 

feito pela ré diretamente na conta corrente da autora. Tal prática abusiva 

merece ser coibida, assim como é passível de condenação da requerida 

no pagamento de dano extrapatrimonial, entretanto, no caso concreto não 

consta pedido indenizatório na petição inicial. Nesse sentido o precedente 

de caso análogo: Recurso nº: 0029090-51.2014.8.19.0004 Recorrente: 

FLORINDA NUNES PATTI Recorrido: BANCO BMG S.A. VOTO Narra a 

parte autora, em síntese, que contratou um empréstimo consignado junto 

ao banco réu em 2011, e, posteriormente, descobriu que se tratava de um 

empréstimo por meio de cartão de crédito, onde os juros são muito maiores 

e sem prazo de término. Sustenta que jamais solicitou o envio de um 

cartão de crédito, e que vem recebendo faturas a ele referentes, apesar 

de nunca tê-lo utilizado. Alega tratar-se de venda casada. Assim, pleiteia 

antecipação de tutela para que o réu cesse os descontos mínimos das 

parcelas sob a rubrica "BMG CARTÂO DE CRÉDITO" nos vencimentos da 

autora (indeferida à fl. 24); declaração de nulidade do empréstimo atrelado 

ao cartão de crédito, bem como de eventual cláusula que autorize o 

desconto do mínimo do cartão nos vencimentos da autora; restituição dos 

valores descontados indevidamente num total de R$ 4.516,96, já em dobro; 

e indenização a título de danos morais. A r. sentença de fls. 71/73 julgou 

improcedentes os pedidos. Em recurso inominado interposto às fls. 74/80, 

a parte autora pleiteia a reforma da sentença, com a procedência dos 

pedidos formulados na inicial. É o breve relatório. Decido. Trata-se de 

relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor. 

O recorrido é fornecedor de produtos e serviços, enquadrando-se nas 

disposições do artigo 3º e seus parágrafos do Código de Defesa do 

Consumidor. Entende esta Magistrada que o recurso inominado interposto 

pelo autor merece parcial provimento. Situação já conhecida desta Turma. 

Instituição financeira que, ao invés de efetuar um simples empréstimo 

consignado ao consumidor, celebra com este contrato de cartão de 

crédito e lança o débito diretamente na fatura de cartão de crédito. Prática 

comercial adotada que gera inequívoca vantagem para o fornecedor, uma 

vez que os juros do cartão de crédito são muito superiores aos praticados 

em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de 

pagamento. Violação a transparência. Intenção clara da financeira em 

gerar dívida vitalícia em detrimento do consumidor. Instituição financeira 

que sequer informa datas de contratação, o que indicaria de forma clara a 

prática. Nulidade do empréstimo contratado através de cartão de crédito. 

Necessidade de modulação dos efeitos da decisão judicial, visto ter a 

autora recebido o valor do empréstimo e dele usufruído. Sentimentos de 

angústia e impotência vivenciados. Fixação de verba compensatória que 

se impõe, levando-se em conta a razoabilidade, o poderio econômico da 

ré, não se podendo esquecer, ainda, do viés educativo do dano moral. 
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Entretanto, não merece prosperar o pedido de restituição dos valores 

descontados, uma vez que não há planilha nos autos. Ante o exposto, 

conheço do recurso e VOTO no sentido de dar-lhe parcial provimento 

para: 1) declarar a nulidade do empréstimo atrelado ao cartão de crédito, 

bem como de eventual cláusula que autorize o desconto do mínimo do 

cartão nos vencimentos da autora, sob pena de multa correspondente ao 

dobro do valor cobrado; e 2) condenar a parte ré ao pagamento de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da data da citação e de 

correção monetária a partir da data da publicação do acórdão. Julgo 

improcedente o pedido de restituição, pelos motivos supra. Sem 

honorários por se tratar de recurso com êxito. Rio de Janeiro, 24 de 

fevereiro de 2015. (TJRJ. RI n.º RI 00290905120148190004, PALOMA 

ROCHA DOUAT PESSANHA JUÍZA RELATORA, PRIMEIRA TURMA 

RECURSAL CÍVEL, Publicação 11/03/2015). II - Dispositivo Ante o exposto, 

confirmo a tutela provisória de urgência e JULGO PROCEDENTE o pedido 

autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil, 

para: a) CONDENAR a ré na obrigação de revisar o contrato, anulando-se 

a contratação do cartão de crédito n.º 5335 **** **** 5014 de titularidade da 

autora por abusividade da conduta, calculando-se o valor do empréstimo 

R$ 3.573,00 (três mil quinhentos e setenta e três reais) e, levando em 

consideração o valor já pago no montante de R$ 5.379,93 (cinco mil 

trezentos e setenta e três reais e noventa e três centavos), devendo 

apresentar a este juízo o contrato revisado no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais). Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

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

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

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

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 de março de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000910-16.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA FERREIRA CABRAL GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA LOJAS S.A. (REQUERIDO)

CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que o recurso interposto ao ID 11831638 é tempestivo; 

bem como, que a guia nº. 52161 foi devidamente recolhida. Assim, 

procedo à INTIMAÇÃO da parte recorrida/requerente acerca da sentença 

prolatada nos autos (ID 11687817), bem como do inteiro teor do recurso 

apresentado pela parte contrária; e, por fim, para que, em 10 (dez) dias, 

apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000272-80.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN DA ROCHA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000272-80.2017.8.11.0007 REQUERENTE: IVAN DA ROCHA MELO 

REQUERIDO: MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTISEGMENTOS - NAO PADRONIZADO Vistos. Ausente 

o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não 

havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, 

inciso II do vigente Código de Processo Civil. I – Mérito Na oportunidade da 

realização da Sessão de Conciliação, a parte requerida foi devidamente 

citada (conforme ID n.º 10098525) a comparecer à sessão designada, 

porém, não compareceu ao ato designado e não apresentou contestação. 

Nesta hipótese, aplica-se o disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, que 

assim dispõe: “Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz”. O Código de Processo Civil, em seus 

artigos 330, II, e 319, nos traz o seguinte: “Art. 330. O juiz conhecerá 

diretamente do pedido, proferindo sentença: (...) II - quando ocorrer a 

revelia (art.319).” “Art. 319. Se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos afirmados pelo autor.” Diante da inércia da parte 

requerida, esta abdicou de quaisquer defesas quando da ausência de 

contestação ao pleito, ocasião em que restou estabelecida a sua revelia. 

Está demonstrado que o nome da parte autora foi inserido pela ré em 

cadastro restritivo de crédito, em razão de suposta inadimplência. 

Entretanto, a parte autora afirma jamais ter contraído dívidas com a parte 

requerida. Requer ao final a declaração de inexistência do débito, bem 

como indenização por dano moral. Não houve comprovação de existência 

de relação jurídica, e por essa razão deve-se declarar a inexistência do 

contrato. Entretanto, no presente caso não há que se falar em dano moral, 

pois mesmo que a negativação feita com o réu não existisse, a autora não 

receberia qualquer crédito, porque existe outra negativações em seu 

nome, referente a duplicata vencida no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais) em débito com a Auto Escola Martins. Desta forma, conclui-se ser o 

autor um devedor contumaz, não tendo qualquer credibilidade perante 

seus credores, ou confiabilidade, a fim de conseguir realizar compras a 

crédito. Diante de tal prova, forçoso concluir que a manutenção do nome 

da parte nos cadastros restritivos não causou nenhuma lesão que 

pudesse justificar a indenização pleiteada. No caso dos autos, repito, as 

circunstâncias indicam que não existiu qualquer lesão à moral da parte 

autora com a manutenção do apontamento de seu nome nos cadastros 

dos maus pagadores, portanto, não há que se falar em indenização por 

danos morais. Neste sentido: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. EXISTÊNCIA DE 

ANOTAÇÕES POSTERIORES. ABALO DE CRÉDITO NÃO 

CARACTERIZADO. 1-Recurso interposto pelo autor, contra a r. sentença 

que declarou a inexigibilidade do débito levado ao cadastro de 

inadimplentes, porém indeferiu o pedido de indenização por danos morais. 

2- Caso em que, apesar de configurada a inscrição indevida do nome do 

autor em órgão de proteção ao crédito, não restaram caracterizados os 

danos morais alegados. A apelante já possui outras restrições em seu 

nome, fato que lhe retira o direito à pretendida indenização por dano moral. 

3- É certo que cumpria à parte que afirma ter sofrido injusta e considerável 

ofensa à honra, provar que é cumpridor das obrigações assumidas, 

desde o início, o que não é o caso. E, sob este aspecto, importante 

destacar, ainda que as demais anotações tenham sido lançadas 

posteriormente àquela inscrita pela ré apelada, não há como admitir o 

pedido de compensação por abalo de crédito, quando o conceito de 

credibilidade do consumidor está maculado. 4- Sentença mantida. 5- 

Apelação não prov ida.  (APL 1377903720118260100 SP 

0137790-37.2011.8.26.0100, 6ª Câmara de Direito Privado, Relator: 

Alexandre Lazzarini, Julgamento: 21.06.2012, Publicação: 22/06/2012). No 

caso dos autos, não existiu qualquer lesão à moral da parte autora com a 

manutenção do apontamento de seu nome nos cadastros dos maus 

pagadores, portanto, não há que se falar em indenização por danos 

morais. II - Dispositivo Ante o exposto, PROCEDENTE, em parte, o pedido 

autoral formulado pela reclamante em face do reclamado, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do vigente CPC, para declarar a inexistência de 

relação jurídica referida no contrato de n.º 6363753806505006, no valor 

de R$ 483,63 (quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta e três 

centavos). Julgo improcedente a pretensão indenizatória. Expeça-se ofício 

aos órgãos de proteção ao crédito determinando a baixa da restrição, 

referente ao contrato de n.º 6363753806505006, no valor de R$ 483,63 

(quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta e três centavos). Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do MM. Juiz de 

Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, 

nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 
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efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de fevereiro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000499-70.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

E A DE OLIVEIRA SERVICOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ANTONIO PROTASIO 95026061168 (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Procedo a intimação do Exequente, na pessoa de seu 

advogado, do inteiro teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça no ID nº 

10342333, para que indique o endereço atualizado do executado, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito. 

Alta Floresta, 4 de abril de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001104-50.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA MARIA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que o recurso interposto ao ID 11669021 é 

TEMPESTIVO; bem como, que a guia nº. 37063 foi devidamente recolhida. 

Assim, procedo à intimação da parte recorrida/requerente para, em 10 

(dez) dias, querendo, apresentar contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000627-90.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINALVA SOARES DE MORAIS DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Procedo a intimação do Exequente, na pessoa de seu 

advogado, do inteiro teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça no ID nº 

10523924, para que indique o endereço atualizado da executada, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito. 

Alta Floresta, 4 de abril de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010334-31.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VENDRAMETTO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA APARECIDA SIQUEIRA RENNO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010334-31.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: VENDRAMETTO & CIA LTDA - 

ME EXECUTADO: LEILA APARECIDA SIQUEIRA RENNO Vistos. Relatório 

dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que foram esgotadas as tentativas de 

localização de bens da devedora. O § 4° do Art. 53 da Lei n° 9.099/95 

dispõe que “Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor.” Ademais, a parte exequente, devidamente intimada a manifestar no 

processo, quedou-se inerte, conforme certidão acostada no Id. num. 

10920362. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 53, §4º da Lei nº 9.099/95. 

Sem custas processuais e honorários de sucumbência, com base no art. 

55, caput, da Lei nº. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de janeiro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011134-25.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDA FONSECA PELISSON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MS MODA EM COURO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELE YUKIE FUKUI OAB - MT0013589S (ADVOGADO)

JOYCE BRAGA OAB - MT0019496A (ADVOGADO)

CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ OAB - MT0020993A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011134-25.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: VALDA FONSECA PELISSON 

EXECUTADO: MS MODA EM COURO LTDA Vistos. Analisando os autos 

verifico que a parte executada requereu o parcelamento do débito, com 

fundamento no artigo 916 do CPC. Vê-se que a parte exequente discorda 

do parcelamento da dívida, com fundamento no artigo 916, §7º do CPC 

(evento nº 11028263). É importante registrar que tenho adotado o 

entendimento de admissibilidade do instituto do parcelamento do débito 

perante o Juizado Especial Cível, inclusive na fase de execução de 

sentença, desde que com a anuência do credor, visando não afrontar os 

princípios da celeridade processual e da simplicidade. No caso em apreço, 

ante a discordância da parte credora, INDEFIRO o pedido de parcelamento 

do débito executado e determino a imediata intimação da exequente para, 

em cinco dias, apresentar o cálculo atualizado do débito, incluído o valor 

da multa de 10%. Na sequência, intime-se o devedor para, em dez dias, 

pagar o débito remanescente, sob pena de penhora. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 de março de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-48.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOCEMIR DARCI PERIN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740A (ADVOGADO)

EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON OAB - RS56214 (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do requerente, na pessoa do advogado 

constituído nos autos, do inteiro teor da juntada dos ID’s nº 

12466887/12466907/12466912.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002273-38.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA DA SILVA GOMES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE COSTA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002273-38.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARILZA DA SILVA GOMES - 

ME REQUERIDO: MARLENE COSTA DOS SANTOS Vistos. Trata-se de 

embargos de declaração, em razão da omissão na análise do termo de 

conciliação homologado no Centro Judiciário de solução de conflitos e 

cidadania desta Comarca de Alta Floresta (MT). É o necessário. DECIDO. 

Em análise percuciente dos autos, constato que os embargos de 

declaração interpostos merecem ser conhecidos em razão da omissão no 

julgado. O artigo 48 e 49 da Lei nº 9.099/95 preconizam o seguinte: “Art. 

48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos 
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casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros 

materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os embargos de 

declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco 

dias, contados da ciência da decisão.” Com efeito, os embargos 

declaratórios devem ser manejados com o escopo de elucidar 

obscuridade, de afastar contradição ou de suprimir omissão ou dúvida 

existente no julgado. In casu, vejo que a sentença de ID n.º 10241062 foi 

baseada em falsa premissa, já que por equívoco não fora observado que 

se trata de execução de sentença judicial, e por tal razão deve ser 

acolhido os embargos com efeitos infringentes. Sobre a modificação de 

julgado por meio de Embargos de Declaração o STF posicionou-se no 

seguinte sentido: "embora os Embargos Declaratórios não se destinem 

normalmente a modificar o julgado, constituem um recurso que visa a 

corrigir obscuridade, omissão ou contradição anterior. A correção há de 

ser feita para tornar claro o que estava obscuro, para preencher uma 

lacuna do julgado, ou para tornar coerente o que ficou contraditório. No 

caso, a decisão só ficará coerente se houver a alteração do dispositivo, a 

fim de que este se conforme com a fundamentação. Temos admitido que 

os Embargos Declaratórios, embora, em princípio, não tenham efeito 

modificativo, podem, contudo, em caso de erro material ou em 

circunstâncias excepcionais, ser acolhidos para alterar o resultado 

anteriormente proclamado". (STF. REXT n.º 59040) O Superior Tribunal de 

Justiça, na mesma linha de julgamento, já decidiu: RECURSO ORDINÁRIO 

EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. 

PETIÇÃO ORIGINAL. RETENÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. ERRO DE 

PROCESSAMENTO DA SECRETARIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

EFEITO MODIFICATIVO. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO PARA ANULAR A PENA DE NÃO 

CONHECIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO E DETERMINAR SUA 

INCLUSÃO EM PAUTA PARA JULGAMENTO. 1. As partes do processo 

não podem ser prejudicadas por erro de processamento de Secretaria do 

Tribunal. No presente caso, a petição inicial original do recurso ordinário 

em Mandado de Segurança permaneceu retida na Secretaria do Tribunal a 

quo, restando caracterizada a falha no serviço forense. Após a subida 

dos autos a este e.STJ é que a Secretaria remeteu a peça original ao 

relator originário do processo, razão pela qual concedo o efeito 

modificativo aos embargos de declaração, para anular a pena de não 

conhecimento aplicada pela 6ª Turma ao recurso em razão da 

circunstância de que no momento do julgamento somente a petição via 

fac-simile estava juntada aos autos. 2. Embargos de Declaração acolhidos 

com efeito modificativo, para anular a pena de não conhecimento ao 

recurso ordinário e incluí-lo em pauta para julgamento. ACÓRDÃO Vistos, 

relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os ministros da 6ªTURMA do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, acolher os embargos de declaração para o fim de examinar 

o recurso em mandado de segurança, nos termos do voto da Sra. Ministra 

Relatora. Os Srs. Ministros Hamilton Carvalhido e Maria Thereza de Assis 

Moura votaram com a Sra. Ministra Relatora. Ausentes, justificadamente, 

os Srs. Ministros Nilson Naves e Paulo Gallotti. Presidiu o julgamento a Sra. 

Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Brasília, 17 de abril de 2008.(Data 

do Julgamento)MINISTRA JANE SILVA (DESEMBARGADORA 

CONVOCADA DO TJ/MG) Relatora EDcl no RECURSO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA Nº 22.597 - MG (2006/0194632-1) RELATORA : MINISTRA 

JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG) 

EMBARGANTE : ANDREÍZA CAMPOS CEREDA ADVOGADO : DILMAR 

GARCIA MACEDO E OUTRO EMBARGADO : ESTADO DE MINAS GERAIS 

ADVOGADO : MARCO ANTÔNIO GONÇALVES TORRES E OUTRO(S)” 

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos 

no id n.º 10778246, em razão da contradição, com o fim de dar efeito 

modificativo ao julgado e invalidar a decisão de ID n.º 10241062. Trata-se 

de cumprimento de sentença, uma vez que houve homologação da 

transação sob título executivo judicial. Sendo assim, INTIME-SE a parte 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bem como requerer o que entender de direito. Cumpra-se, expedindo-se o 

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

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

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

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 22 de março de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002737-62.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA RITA MAGALHAES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANTONIO DA SILVA OAB - SP0244223A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002737-62.2017.8.11.0007 REQUERENTE: FRANCISCA RITA 

MAGALHAES ROCHA REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos. 

INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita apresentado pelo 

recorrente, uma vez que foi condenado nas penalidades decorrentes da 

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

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

benesse processual. Nesse sentido segue a recente jurisprudência da 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso: “ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 SÚMULA DE JULGAMENTO 

– ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 E M E N T A RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – 

RELAÇÃO JURÍDICA E CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA JUNTADA 

DE CONTRATO ASSINADO, DOCUMENTOS PESSOAIS E FATURAS – 

SENTENÇA DE MANTIDA. A parte Recorrida logrou demonstrar a origem da 

dívida e a existência de relação jurídica que os envolve através de 

documentos que comprovam a contratação, como contrato devidamente 

assinado e documentos pessoais. Não é razoável a tese de que 

simplesmente desconhece a natureza de um débito quando se houve a 

legítima contratação de serviços. É possível perceber a semelhança 

comparando a assinatura da procuração (primeira assinatura) com a 

assinatura presente no contrato (segunda assinatura) apresentado pelo 

Recorrido na contestação, assinaturas estas que dispensam a perícia 

grafotécnica, visto que, são idênticas a olho nu. Vejamos: Procuração: 

Assinatura presente no contrato: Mantendo-se a sentença integralmente. 

Recurso Inominado nº.: 0017196-35.2016.811.0003 Origem: Juizado 

Especial Cível de Rondonópolis Recorrente(s): LIDIANE CARDOSO 

COUTINHO Recorrido(s): TELEFÔNICA BRASIL S/A Juiz Relator: Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 31/08/2017 ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ 

RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 2 LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ – DE OFICIO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 81 DO 

NCPC. Age de má-fé a Recorrente quando nega a contratação, e ainda, 

vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não 

traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do 

julgado que não seja a manutenção da improcedência, razão pela qual, 

aplico a pena de litigância de má-fé no importe de 5% sobre o valor da 

causa . SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do 

art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância 

constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, 

fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada 

pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. 

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. A litigância de má-fé não se 

coaduna com a gratuidade de justiça, o que seria em verdade de um 

prêmio ao litigante que age de má- fé e ainda tem a justiça fornecida de 

forma gratuita, razão pela qual, revogo a gratuidade de justiça 

anteriormente concedida, razão pela qual, condeno a parte recorrente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos 
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moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, 

acrescidos ainda de litigância de má-fé em 5% sobre o valor da causa. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É como voto. Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes Juiz de Direito – Relator. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 171963520168110003/2017, Turma Recursal Única, Julgado 

em 01/09/2017, Publicado no DJE 01/09/2017)” Ademais, o Enunciado nº 

114 do Fonaje dispõe que "A gratuidade da justiça não abrange o valor 

devido em condenação por litigância de má-fé." Sendo assim, ainda que 

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

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

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

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

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

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002983-58.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA RITA MAGALHAES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002983-58.2017.8.11.0007 REQUERENTE: FRANCISCA RITA 

MAGALHAES ROCHA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, 

inciso I do vigente Código de Processo Civil. I - Mérito No mérito afirma a 

parte autora ser aposentada e que recebe seus vencimentos por meio da 

conta corrente n.º 20.697-0, agência n.º 1177-0, do Banco do Brasil. Aduz 

a requerente ter em sua folha de pagamento débitos automáticos 

referentes a empréstimos consignados. Afirma não ter efetuado qualquer 

empréstimo com a instituição financeira ré com desconto de parcela no 

valor de R$ 272,53 (duzentos e setenta e dois reais e cinquenta e três 

centavos). Por outro lado, o requerido aduz ter realizado com a autora 

contratos de empréstimos e esses creditados em sua conta corrente, 

sendo realizado no caixa eletrônico com uso de cartão e senhas 

pessoais. Relatou a existência da operação de empréstimo em virtude de 

renovação dos contratos 773065067 e 824449451, ensejando no crédito 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual fora creditado na conta corrente 

da autora. O extrato da conta da autora anexada a contestação (ID n.º 

11087938) demonstra o crédito automático (CDC) disponibilizado em 

10.04.2015, no montante de R$ 4.000,00. Por outro lado, a parte autora 

não fez qualquer esforço para combater tal documento anexado pelo 

requerido. Simples seria trazer aos autos extratos da conta corrente da 

autora, referente ao mês de abril de 2015, mas não o fez, demonstrando a 

deslealdade processual. Observa-se que a parte requerida juntou aos 

autos provas de sua alegação de que existe relação jurídica entre as 

partes, ou seja, demonstrou a exixtência de contrato de empréstimo que 

deu causa ao inadimplemento e o desconto regular por meio de crédito na 

conta corrente da autora. Com base no livre convencimento motivado e 

analisando as provas anexadas pela ré decido pela constatação de 

existência de relação jurídica entre as partes, pois a utilização dos 

serviços fora contratada por meio de empréstimo. Segundo disposto na 

Lei 9.099/95 o Juiz dirigirá o processo com liberdade e adotará a decisão 

que reputar mais justa e equânime: Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com 

liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las 

e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Art. 

6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem 

comum. Deste modo, tenho que o requerido desincumbiu-se do ônus de 

comprovar os fatos por ele alegados, de que existe a relação jurídica, bem 

como demonstrou a origem da dívida, nos termo dos art. 373, II, CPC. 

Outrossim, a doutrina é uníssona em afirmar que aplica-se a teoria do 

ônus da prova a todos os processos e ações, atendidas, certamente, as 

peculiaridades de uns e de outros. Conclui-se quanto as regras do ônus 

da prova destinam-se aos litigantes do ponto de vista de como se devem 

comportar, à luz das expectativas (ônus) que o processo lhes enseja, por 

causa da atividade probatória. Ademais, o atual Código de Processo Civil 

estabelece que incumbe o ônus da prova: ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito e, ao réu, à existência de fato impeditivo, 

extintivo ou modificativo do direito do autor. Não resta dúvida, portanto, de 

que a parte reclamante contratou o empréstimo junto ao banco requerido e 

os descontos em sua folha de pagamento constituem exercício regular de 

um direito, tendo em vista o pacto firmado entre os contratantes. As 

demandas temerárias abarrotam os Juizados Especiais mato-grossenses, 

em decorrência da ausência de condenação em custas em primeira 

instância e, ainda, atrapalham o eficaz e ágil andamento das demandas 

propostas de boa-fé. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional, devendo 

a parte autora incorrer, portanto, nas penalidades decorrentes da litigância 

de má-fé, conforme dispõe o art. 80, I e II, do Código de Processo 

Civil/2015. II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

autoral formulado pela reclamante em face do reclamado, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do vigente CPC. Em decorrência do reconhecimento 

da litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a 

parte autora ao pagamento de 9,9% sobre o valor da causa, corrigido à 

época do pagamento (art. 81 do CPC), custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo no montante de 15% sobre o valor corrigido da 

causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). 

Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 3 de abril de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA 

E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001142-62.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 11707976 foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a guia apresentada no ID de n. 

11728549 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

Parte Recorrida, do inteiro teor do Recurso apresentado no ID de nº 

11707976, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000798-13.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000798-13.2018.8.11.0007 REQUERENTE: CLEUZA DA SILVA 

REQUERIDO: BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP Vistos. 

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

inicial, sob pena de indeferimento, nos termos do disposto no art. 321 do 
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Código de Processo Civil, para juntar os documentos de maneira 

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

Será de responsabilidade do peticionante a classificação e organização 

dos documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de 

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

juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

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

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

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

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

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

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

cumprimento da determinação contida no caput ensejará a retirada da 

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

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

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

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

documentos acostados no Id num. 12400646 e 12400647, nos termos do § 

3° acima mencionado. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 3 de abril de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000992-47.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELI GESUALDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000992-47.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: JOSIELI GESUALDO 

EXECUTADO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. A parte devedora informa 

que efetuou o pagamento integral da dívida (ID nº. 12387002) e a credora 

concorda com o valor depositado judicialmente, bem como informa a conta 

para transferência do valor, conforme consta no ID nº. 12434969. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do vigente 

Código de Processo Civil. Independentemente do trânsito em julgado da 

sentença, expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor depositado 

judicialmente em favor do advogado da parte credora, DESDE QUE o 

patrono possua no instrumento de procuração poder expresso para 

receber. Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte credora 

acerca da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. 

Caso haja custas processuais pendentes de quitação, intime-se a parte 

sucumbente para pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo 

com as disposições da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Por 

fim, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 4 de abril de 

2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010269-02.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO CARDOSO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (EXECUTADO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG0139387A (ADVOGADO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010269-02.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: RICARDO CARDOSO DA SILVA 

EXECUTADO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A., SAMSUNG 

ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA Vistos. Efetuado o bloqueio, via 

sistema BacenJud, do débito remanescente, a parte devedora informa que 

concorda com o bloqueio realizado (ID nº. 12333070) e a credora informa 

a conta para transferência do valor, conforme consta no ID nº. 12433852. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do vigente 

Código de Processo Civil. Independentemente do trânsito em julgado da 

sentença, expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor depositado 

judicialmente em favor do advogado da parte credora, DESDE QUE o 

patrono possua no instrumento de procuração poder expresso para 

receber. Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte credora 

acerca da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. 

Caso haja custas processuais pendentes de quitação, intime-se a parte 

sucumbente para pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo 

com as disposições da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Por 

fim, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 4 de abril de 

2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002982-73.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA RITA MAGALHAES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002982-73.2017.8.11.0007 REQUERENTE: FRANCISCA RITA 

MAGALHAES ROCHA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 

INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita apresentado pelo 

recorrente, uma vez que foi condenado nas penalidades decorrentes da 

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

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

benesse processual. Nesse sentido segue a recente jurisprudência da 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso: “ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 SÚMULA DE JULGAMENTO 

– ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 E M E N T A RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – 

RELAÇÃO JURÍDICA E CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA JUNTADA 

DE CONTRATO ASSINADO, DOCUMENTOS PESSOAIS E FATURAS – 

SENTENÇA DE MANTIDA. A parte Recorrida logrou demonstrar a origem da 

dívida e a existência de relação jurídica que os envolve através de 

documentos que comprovam a contratação, como contrato devidamente 

assinado e documentos pessoais. Não é razoável a tese de que 

simplesmente desconhece a natureza de um débito quando se houve a 

legítima contratação de serviços. É possível perceber a semelhança 

comparando a assinatura da procuração (primeira assinatura) com a 

assinatura presente no contrato (segunda assinatura) apresentado pelo 

Recorrido na contestação, assinaturas estas que dispensam a perícia 

grafotécnica, visto que, são idênticas a olho nu. Vejamos: Procuração: 

Assinatura presente no contrato: Mantendo-se a sentença integralmente. 

Recurso Inominado nº.: 0017196-35.2016.811.0003 Origem: Juizado 

Especial Cível de Rondonópolis Recorrente(s): LIDIANE CARDOSO 

COUTINHO Recorrido(s): TELEFÔNICA BRASIL S/A Juiz Relator: Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 31/08/2017 ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ 

RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 2 LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ – DE OFICIO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 81 DO 

NCPC. Age de má-fé a Recorrente quando nega a contratação, e ainda, 

vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não 

traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do 

julgado que não seja a manutenção da improcedência, razão pela qual, 

aplico a pena de litigância de má-fé no importe de 5% sobre o valor da 

causa . SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do 

art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância 

constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, 

fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada 
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pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. 

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. A litigância de má-fé não se 

coaduna com a gratuidade de justiça, o que seria em verdade de um 

prêmio ao litigante que age de má- fé e ainda tem a justiça fornecida de 

forma gratuita, razão pela qual, revogo a gratuidade de justiça 

anteriormente concedida, razão pela qual, condeno a parte recorrente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos 

moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, 

acrescidos ainda de litigância de má-fé em 5% sobre o valor da causa. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É como voto. Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes Juiz de Direito – Relator. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 171963520168110003/2017, Turma Recursal Única, Julgado 

em 01/09/2017, Publicado no DJE 01/09/2017)” Ademais, o Enunciado nº 

114 do Fonaje dispõe que "A gratuidade da justiça não abrange o valor 

devido em condenação por litigância de má-fé." Sendo assim, ainda que 

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

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

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 4 de abril de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA 

E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011162-90.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA APARECIDA BILHA PAPPEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011162-90.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: NEIVA APARECIDA BILHA 

PAPPEN EXECUTADO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. A parte devedora 

informa que efetuou o pagamento integral da dívida (ID nº. 12368518) e a 

credora concorda com o valor depositado judicialmente, bem como informa 

a conta para transferência do valor, conforme consta no ID nº. 12434831. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do vigente 

Código de Processo Civil. Independentemente do trânsito em julgado da 

sentença, expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor depositado 

judicialmente em favor do advogado da parte credora, DESDE QUE o 

patrono possua no instrumento de procuração poder expresso para 

receber. Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte credora 

acerca da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. 

Caso haja custas processuais pendentes de quitação, intime-se a parte 

sucumbente para pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo 

com as disposições da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Por 

fim, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 4 de abril de 

2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002980-06.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA RITA MAGALHAES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002980-06.2017.8.11.0007 REQUERENTE: FRANCISCA RITA 

MAGALHAES ROCHA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 

INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita apresentado pelo 

recorrente, uma vez que foi condenado nas penalidades decorrentes da 

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

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

benesse processual. Nesse sentido segue a recente jurisprudência da 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso: “ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 SÚMULA DE JULGAMENTO 

– ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 E M E N T A RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – 

RELAÇÃO JURÍDICA E CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA JUNTADA 

DE CONTRATO ASSINADO, DOCUMENTOS PESSOAIS E FATURAS – 

SENTENÇA DE MANTIDA. A parte Recorrida logrou demonstrar a origem da 

dívida e a existência de relação jurídica que os envolve através de 

documentos que comprovam a contratação, como contrato devidamente 

assinado e documentos pessoais. Não é razoável a tese de que 

simplesmente desconhece a natureza de um débito quando se houve a 

legítima contratação de serviços. É possível perceber a semelhança 

comparando a assinatura da procuração (primeira assinatura) com a 

assinatura presente no contrato (segunda assinatura) apresentado pelo 

Recorrido na contestação, assinaturas estas que dispensam a perícia 

grafotécnica, visto que, são idênticas a olho nu. Vejamos: Procuração: 

Assinatura presente no contrato: Mantendo-se a sentença integralmente. 

Recurso Inominado nº.: 0017196-35.2016.811.0003 Origem: Juizado 

Especial Cível de Rondonópolis Recorrente(s): LIDIANE CARDOSO 

COUTINHO Recorrido(s): TELEFÔNICA BRASIL S/A Juiz Relator: Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 31/08/2017 ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ 

RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 2 LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ – DE OFICIO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 81 DO 

NCPC. Age de má-fé a Recorrente quando nega a contratação, e ainda, 

vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não 

traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do 

julgado que não seja a manutenção da improcedência, razão pela qual, 

aplico a pena de litigância de má-fé no importe de 5% sobre o valor da 

causa . SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do 

art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância 

constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, 

fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada 

pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. 

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. A litigância de má-fé não se 

coaduna com a gratuidade de justiça, o que seria em verdade de um 

prêmio ao litigante que age de má- fé e ainda tem a justiça fornecida de 

forma gratuita, razão pela qual, revogo a gratuidade de justiça 

anteriormente concedida, razão pela qual, condeno a parte recorrente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos 

moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, 

acrescidos ainda de litigância de má-fé em 5% sobre o valor da causa. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É como voto. Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes Juiz de Direito – Relator. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 171963520168110003/2017, Turma Recursal Única, Julgado 

em 01/09/2017, Publicado no DJE 01/09/2017)” Ademais, o Enunciado nº 

114 do Fonaje dispõe que "A gratuidade da justiça não abrange o valor 

devido em condenação por litigância de má-fé." Sendo assim, ainda que 

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

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

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 4 de abril de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA 

E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002981-88.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA RITA MAGALHAES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 
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1002981-88.2017.8.11.0007 REQUERENTE: FRANCISCA RITA 

MAGALHAES ROCHA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 

INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita apresentado pelo 

recorrente, uma vez que foi condenado nas penalidades decorrentes da 

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

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

benesse processual. Nesse sentido segue a recente jurisprudência da 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso: “ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 SÚMULA DE JULGAMENTO 

– ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 E M E N T A RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – 

RELAÇÃO JURÍDICA E CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA JUNTADA 

DE CONTRATO ASSINADO, DOCUMENTOS PESSOAIS E FATURAS – 

SENTENÇA DE MANTIDA. A parte Recorrida logrou demonstrar a origem da 

dívida e a existência de relação jurídica que os envolve através de 

documentos que comprovam a contratação, como contrato devidamente 

assinado e documentos pessoais. Não é razoável a tese de que 

simplesmente desconhece a natureza de um débito quando se houve a 

legítima contratação de serviços. É possível perceber a semelhança 

comparando a assinatura da procuração (primeira assinatura) com a 

assinatura presente no contrato (segunda assinatura) apresentado pelo 

Recorrido na contestação, assinaturas estas que dispensam a perícia 

grafotécnica, visto que, são idênticas a olho nu. Vejamos: Procuração: 

Assinatura presente no contrato: Mantendo-se a sentença integralmente. 

Recurso Inominado nº.: 0017196-35.2016.811.0003 Origem: Juizado 

Especial Cível de Rondonópolis Recorrente(s): LIDIANE CARDOSO 

COUTINHO Recorrido(s): TELEFÔNICA BRASIL S/A Juiz Relator: Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 31/08/2017 ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ 

RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 2 LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ – DE OFICIO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 81 DO 

NCPC. Age de má-fé a Recorrente quando nega a contratação, e ainda, 

vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não 

traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do 

julgado que não seja a manutenção da improcedência, razão pela qual, 

aplico a pena de litigância de má-fé no importe de 5% sobre o valor da 

causa . SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do 

art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância 

constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, 

fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada 

pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. 

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. A litigância de má-fé não se 

coaduna com a gratuidade de justiça, o que seria em verdade de um 

prêmio ao litigante que age de má- fé e ainda tem a justiça fornecida de 

forma gratuita, razão pela qual, revogo a gratuidade de justiça 

anteriormente concedida, razão pela qual, condeno a parte recorrente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos 

moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, 

acrescidos ainda de litigância de má-fé em 5% sobre o valor da causa. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É como voto. Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes Juiz de Direito – Relator. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 171963520168110003/2017, Turma Recursal Única, Julgado 

em 01/09/2017, Publicado no DJE 01/09/2017)” Ademais, o Enunciado nº 

114 do Fonaje dispõe que "A gratuidade da justiça não abrange o valor 

devido em condenação por litigância de má-fé." Sendo assim, ainda que 

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

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

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 4 de abril de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA 

E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010580-90.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DAMIAO DA SILVA (EXEQUENTE)

GEORGINA FRANCISCO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010580-90.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: GEORGINA FRANCISCO DA 

SILVA, JOSE DAMIAO DA SILVA EXECUTADO: AZUL LINHAS AEREAS 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar acerca da impugnação à execução constante do ID n.º 

12501463. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 4 de abril de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 162530 Nr: 317-67.2018.811.0007

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tatiana Aparecida Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Rodrigues de 

Carvalho Junior - OAB:MT/3735

 Processo n.º 317-67.2018.811.0007

Código: 162530

5ª Vara

 Vistos etc.

Se preenchidos os requisitos do art. 354 do CPP, cumpra-se, servindo a 

cópia de mandado.

 Caso contrário, oficie-se solicitando a complementação.

 Designo audiência para interrogatório/inquirição para o dia 16 de maio de 

2018, às 10h40min.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

 Após o cumprimento, baixem e devolva-se com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Alta Floresta/MT, 16 de fevereiro de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 163936 Nr: 1010-51.2018.811.0007

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia Municipal de Alta Floresta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Vezentin, Cleone Rocha Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Barella - 

OAB:19.537/MT

 INDEFIRO os Pedidos de Revogação de Prisão Preventiva dos indiciados 

DOUGLAS VEZENTIN e CLEONE ROCHA SILVA, notadamente por persistir 

os mesmos fatos que embasaram originariamente o decreto cautelar, 

recomendando-o na prisão em que se encontra.23.CIÊNCIA ao Ministério 

Público e à Defesa.24.Por derradeiro, EXPEÇA-SE Ofício à Autoridade 

Policial a fim de solicitar maiores informações e esclarecimentos quanto ao 

interrogatório do Sr. Edmilson Dantas Rodrigues, no qual o Ilustre Delegado 

de Policia deverá informar quem levou e acompanhou o Sr. Edmilson na 

ocasião do seu interrogatório; esclarecer a eventual caracterização do 

crime de associação para o tráfico, solicitando outras providências quanto 

ao suposto novo fato apresentado pela defesa.25.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.26.Às providências.Alta Floresta/MT, 02 de 

abril de 2018. Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 121328 Nr: 196-44.2015.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guiomiro de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:5476/MT
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 Processo n.º 196-44.2015.811.0007

Código 121328

 VISTOS ETC.

Considerando a ausência de endereço para intimar a testemunha de 

defesa Sr. José Carvalho da Silva, entendo que a audiência outrora 

aprazada resta prejudicada, ante a intimação negativa da mencionada 

testemunha por insuficiência de endereço, assim, CANCELO a audiência 

anteriormente designada.

Outrossim, INTIME-SE o causídico do réu para, no prazo legal, informar nos 

autos se ainda possui interesse na oitiva da mencionada testemunha.

Se positivo, ressalto desde já que, compete à defesa apresentar o 

endereço atualizada das testemunhas arroladas.

Com o endereço atualizado, venham-me os autos conclusos para designar 

audiência.

Não obstante, é de bom alvitre informar que a revelia do réu fora 

decretada às fls. 76, logo, resta prejudicado o pedido de intimação pessoal 

do réu para apresentar endereço atualizado da testemunha.

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Alta Floresta/MT, 02 de abril de 2018.

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138717 Nr: 2295-50.2016.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo César Bandiera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO CÉSAR BANDIERA, Cpf: 

00014057131, Rg: 1325158-9, Filiação: Ademir Bandiera e de Idalina 

Frederico Bandiera, data de nascimento: 26/07/1980, natural de 

Corumbataí-PR, casado(a), agricultor, Telefone 66 9968-0062. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a 

pretensão punitiva estatal o que faço para CONDENAR o réu Paulo Cesar 

Bandiera, qualificado nos autos, pelo crime previsto no artigo 14 Lei. 

10.826/03, pelo que passo a dosimetria da pena, consoante critério 

trifásico. Da DosimetriaQuanto à pena base, reitero o posicionamento 

rotineiramente adotado que, ante os princípios do direito penal do fato, 

afastando-se do paradigma do direito penal do autor, bem como ante os 

princípios do direito penal garantista, fragmentário, secular, como ultima 

ratio e mínimo, além dos princípios da não discriminação e tolerância (art. 

3º, inc. IV, CF/88), da democracia e pluralismo (art. 1º, CF/88) e da 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III, CF/88), as circunstâncias 

judiciais referentes ao autor consubstanciadas na conduta social e 

personalidade não são avaliáveis em desfavor da situação 

jurídico-dosimétrico do réu, apenas em favor, mas no caso em exame, não 

se vislumbram hipóteses favoráveis nas circunstâncias judiciais 

referentes ao autor. Quanto aos antecedentes, circunstâncias e motivos, 

nada há em desfavor produzido nos autos.Considerando a culpabilidade e 

as consequências, nada há em desfavor.Considerando o comportamento 

da vítima, não há fator de recrudescimento da pena, por não haver vítima 

individualizável.Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a 

suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao 

princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, 

fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão.Não existem agravantes. 

Presente a atenuante da confissão, que não altera a pena (Súmula 213, 

STJ). Inexistindo causas de aumento, tampouco causas de diminuição, a 

pena definitiva resta no mínimo, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão. Da 

multa Quanto a pena de multa, prevista para o delito, considerando, para 

fins de coerência, a análise das circunstâncias judiciais acima 

empreendidas, fixo a pena em 10 (dez) dias-multa, em sede do art. 49, 

caput, CP. Considerando art. 49, §1°, CP, estabeleço o valor de 1/30 do 

salário mínimo o dia-multa, atentando para o art. 60, CP, dada a ausência 

de prova de suficiência econômica.Do regimeCom fundamento no artigo 

33, §2°, alínea “c”, do Código Penal, o condenado deverá iniciar o 

cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto. Do direito de 

recorrer em liberdadeConcedo o direito de recorrer em liberdade, máxime 

porque o regime de cumprimento de pena fixado é o aberto.Da 

substituiçãoQuanto ao crime de porte de arma, condenado o réu á 02 

(dois) anos de reclusão, estão presentes os requisitos do art. 44 do CP, 

pelo que substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de 

direito, consistentes em limitação de fim de semana e na de prestação de 

serviços à comunidade, em local a ser designado pelo Juízo de Execuções 

Penais. Pelo exposto, CONDENO o réu Paulo César Bandiera, qualificado 

nos autos, ao cumprimento de pena de 02 (dois) anos de reclusão, pela 

prática do delito previsto no artigo 14 da lei 10.826/03, substituída por 02 

(duas) restritivas de direito, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, 

concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.Após o trânsito em 

julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral, para fins do art. 15, inc. III, CF/88; 

forme-se o guia de execução penal, remeta-se ao Juízo da Execução 

Penal e, enfim, arquive-se.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Lourdes de 

Souza, digitei.

Alta Floresta, 27 de março de 2018

Lucilene Tizo Petri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112844 Nr: 1434-35.2014.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvana dos Santos, Cléia de Souza Augusto, 

Elizabeth Gonçalves Rocha Pessoa de Carvalho, Dejanira Magiolo dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Agostinho Sottani - 

OAB:18.691/MT, Mauricio Ricardo Alves - OAB:15523/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SILVANA DOS SANTOS, Rg: 2371038-1, 

Filiação: Valdomiro Gaspar dos Santos e Maria das Graças dos Santos, 

data de nascimento: 29/06/1987, brasileiro(a), natural de Paranaíta-MT, 

solteiro(a), Telefone 66 9 8442-9417 e atualmente em local incerto e não 

sabido CLÉIA DE SOUZA AUGUSTO, Cpf: 04985358193, Rg: 2400153-8, 

Filiação: Maria Cristina Pereira de Souza e Valdir Augusto, data de 

nascimento: 08/09/1992, brasileiro(a), natural de Carlinda-MT, convivente, 

estudante, Telefone 66*9204-8547. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Sentença Autos 1434-35.2014.811.0007 (112844)1. 

RelatórioTrata-se de denúncia em face de Silvana dos Santos, nascida em 

29.6.1987, filha de Maria das Graças dos Santos e Valdomiro Gaspar dos 

Santos; em face de Cléia de Souza Augusto, nascida em 8.9.1992, filha de 

Maria Cristina Pereira de Souza e Valdir Augusto; em face Elizabeth 

Gonçalves Rocha Pessoa de Carvalho, nascida em 29.11.1995, filha de 

Lindinalva Gonçalves Rocha e Dejanira Magiolo dos Santos, nascida em 

17.10.1994, filha de Maria Odete Magiolo e Dorival Rodrigues dos Santos 

Miranda, imputando-lhe fatos subsumíveis às hipóteses dos artigos 33 da 

Lei 11.343/06, c/c artigo 40 da Lei 11.343/06: “(...) Fato IDepreende-se do 

presente caderno investigativo, que no dia 9.2.2014, por volta das 13:30h, 

na cidade de Alta Floresta-MT, a denunciada Silvana dos Santos foi presa 

em flagrante delito após revista pessoal de rotina, no interior da cadeia 

pública de Alta Floresta-MT, ocasião em que foi constatado que ela 

transportava e trazia consigo, com finalidade de entregar a terceiro 

1,875g(um grama e oitocentos e setenta e cindo miligramas) de cocaína 

(laudo preliminar de fls.40/41, sem autorização ou em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar.Infere-se dos autos que a droga era 

destinada a Alisson Gomes de Brito, reeducando que se encontrava preso 

na cadeia pública de Alta Floresta, amásio da denunciada, conforme 
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boletim de ocorrência de fls.33/34.Fato IISegundo também restou apurado, 

a polícia militar recebeu denúncia de que algumas mulheres estariam 

visitando os amásios e maridos na cadeia pública de Alta Floresta para os 

quais estariam fornecendo drogas, em razão do que iniciou-se uma 

investigação.Consta também dos autos que as mulheres sob investigação 

sempre agiriam da mesma forma, trazendo a droga em suas bolsas e 

introduzindo as substâncias entorpecentes em suas genitálias, momento 

antes da visita na cadeia, sendo que o procedimento era realizado no 

banheiro do posto pioneiro que fica próximo dali, onde elas demoravam um 

certo tempo, o que teria despertado a suspeita sobre as mesmas.Infere-se 

ainda que, de posse dessas informações, no dia 9.2.2-14, por volta das 

11h, na cidade de Alta Floresta-MT, uma guarnição da polícia militar 

abordou as denunciadas Elizabeth e Dejanira quando elas iam adentrar no 

banheiro do posto pioneiro, ocasião em que foram revistadas 

encontrando-se porções de droga em suas bolsas.Ato contínuo, a 

denunciada Elizabeth Gonçalves Rocha Pessoa de Carvalho foi presa em 

flagrante delito por transportar e trazer consigo, com finalidade de tráfico, 

105,893g (centro e cinco gramas e oitocentos e noventa e três miligramas) 

de ‘cannabis sativa’, popularmente conhecida como maconha (laudo 

preliminar de fls.46/47), sem autorização ou em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar, sendo que a droga era destinada a 

detento da cadeia pública de Alta Floresta-MT.Nas mesmas circunstâncias 

de tempo e lugar, a denunciada Dejanira Magiolo dos Santos foi presa em 

flagrante delito por transportar e trazer consigo, com finalidade de 

entregar a terceiro, 56,272g(cinquenta e seis gramas e duzentos e 

setenta e dois miligramas) de ‘cannabis sativa’, popularmente conhecido 

como maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação 

legal ou regulamentar, bem como 22, 866g(vinte e dois gramas e 

oitocentos e sessenta e seis miligramas) de cocaína (laudo preliminar de 

fls.49/50) drogas estas que eram destinadas a detento da cadeia pública 

de Alta Floresta-MT.Em continuidade as diligências acima descritas, a 

guarnição da polícia militar logrou êxito em prender em flagrante delito, no 

interior da cadeia pública de Alta Floreta, a denunciada Cléia de Souza 

Augusto por transportar e trazer consigo, com finalidade de tráfico, 

49,214g(quarenta e nove gramas e duzentos e quatorze miligramas) de 

‘cannabis sativa’, popularmente conhecido como maconha, bem como 23, 

613g(vinte e três gramas e seiscentos e treze miligramas) de cocaína 

(laudo preliminar de fls.43/44), sem autorização ou em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar, drogas estas que eram destinadas a 

Gerlam de Aguiar da Silva, detento da cadeia pública de Alta Floresta-MT 

(...)”.Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl.2) das denunciadas, com prisão 

ocorrida em 9.2.2014. Caderno inquisitivo, com documentos inquisitoriais 

anexados (fls. 3/83). Decisão determinando notificação das denunciadas 

(fl.91). Cópia da decisão que converteu a prisão em flagrante em 

preventiva das denunciadas (fls.94/96). Decisão mantendo a prisão 

preventiva (fls.97/98).Decisão concedendo a liberdade provisória da 

denunciada Dejanira Magiolo dos Santos (fls.136/138). Apresentação de 

resposta à acusação quanto à denunciada Dejanira (fls.142/143). Juntada 

de alvará de soltura da denunciada Dejanira devidamente cumprido em 

13.5.2014 (fls.144/146). Apresentação de Defesa Preliminar das 

denunciadas Silvana dos Santos, Cléia de Souza Augusto e Elizabeth 

Gonçalves Pessoa de Carvalho (fl.147).Decisão de recebimento da 

denúncia em 2.7.2014, bem como determinando a citação das 

denunciadas e designando audiência (fls.161/162).Termo de instrução oral 

em que foram ouvidas as testemunhas Laércio Campos, Manoel Joacir de 

Campos, Marilene Pereira dos Santos da Silva e J Campos. As 

denunciadas Elizabeth Gonçalves Rocha Pessoa de Carvalho e Dejanira 

Magiolo dos Santos foram interrogadas, já as rés Silvana e Cléia 

exerceram o direito de permanecerem em silêncio, bem como se 

determinou a soltura das denunciadas Elizabeth, Silvana e Cléia 

(fls.176/179). Juntada de alvará de soltura das denunciadas Elizabeth, 

Silvana e Cléia devidamente cumpridos em 29.7.2014 (fls.187/189).Juntada 

de laudos definitivos, indicando resultado positivo para cocaína e maconha 

(fls.190/194). Continuação de instrução oral com oitiva da testemunha 

Helio Alves Cardoso (fls.216/218). Juntada de laudos definitivos cujos 

resultados foram positivos para cocaína e maconha (fls.224/231).Em 

alegações finais (fls. 232/247), o Ministério Público postula absolvição da 

denunciada Silvana dos Santos nos termos do artigo 386, VIII, CPP, e a 

condenação das denunciadas Cléia de Souza Augusto, Elizabeth 

Gonçalves Rocha Pessoa de Carvalho e Dejanira Magiolo dos Santos nas 

penas do artigo 33, caput, c/c art.40, III da Lei 11343/06 (fls.232/247). 

Juntada de laudo definitivo com resultado positivo para maconha 

(fls.248/250).A Defesa das denunciadas Cléia de Souza Augusto e 

Silvana dos Santos em suas alegações finais postula absolvição das 

denunciadas nos termos do artigo 386, VII, CPP. Subsidiariamente, pede 

aplicação do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, bem como a fixação da 

pena mínima, com fixação do regime aberto. Por último, pede-se seja 

realizada a substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de 

direito (fls.251/260).Nas alegações finais das denunciadas Dejanira 

Magiolo dos Santos e Elizabeth Gonçalves Rocha Pessoa de Carvalho a 

Defesa postula absolvição das denunciadas ante o princípio da 

co-culpabilidade. Subsidiariamente, em caso de condenação, requer 

aplicação das atenuantes previstas no artigo 65, I, III, d, CP. Por último, 

aplicação do §4º do artigo 33 da Lei 11343/06.2. Fundamentação2.1 Da 

denunciada Silvana dos SantosO Ministério Público sustenta que o 

conjunto probatório é frágil para condenação da denunciada. Com razão, 

vez que, analisando o conjunto probatório dos autos, inexiste elementos 

probatórios seguros para o édito condenatório.A propósito, a 

jurisprudência admite a fundamentação ‘per relationem’. Veja-se STF, AI 

738982 AgR/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, d.j. 29.05.12:Ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA 

CRIMINAL. RECURSO QUE TEVE O SEGUIMENTO NEGADO 

MONOCRATICAMENTE. POSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. 

LEGITIMIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE 

MOTIVAÇÃO. O julgamento monocrático de agravo de instrumento está 

expressamente previsto no art. 38 da Lei 8.038/1990 e no art. 21, § 1º, do 

Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Esta Corte já firmou o 

entendimento de que a técnica de motivação por referência ou por 

remissão é compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição 

Federal. Não configura negativa de prestação jurisdicional ou inexistência 

de motivação a decisão que adota, como razões de decidir, os 

fundamentos do parecer lançado pelo Ministério Público, ainda que em 

fase anterior ao recebimento da denúncia. Agravo a que se nega 

provimento. (grifos nossos)Ainda, STJ, EDcl no AgRg no Ag 1218725/RS, 

Rel. Min. Vasco Della Giustina, 6ª T., d.j. 15.05.12:EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.1. Ausentes quaisquer dos vícios 

ensejadores dos embargos de declaração, nos termos do art. 535 do CPC, 

imperiosa é sua rejeição.2. A desconstituição das conclusões do Tribunal 

de origem, que reconheceu a existência de coisa julgada na espécie, 

demanda o revolvimento probatório vedado pela Súmula 7/STJ. 

Precedentes.3. "Revela-se legítima, e plenamente compatível com a 

exigência imposta pelo art. 93, inciso IX, da Constituição da República, a 

utilização, por magistrados, da técnica da motivação "per relationem", que 

se caracteriza pela remissão que o ato judicial expressamente faz a 

outras manifestações ou peças processuais existentes nos autos, mesmo 

as produzidas pelas partes, pelo Ministério Público ou por autoridades 

públicas, cujo teor indique os fundamentos de fato e/ou de direito que 

justifiquem a decisão emanada do Poder Judiciário. Precedentes." (MS 

25936 ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 

13/06/2007, DJe-176 DIVULG 17-09-2009 PUBLIC 18-09-2009 EMENT 

VOL-02374-01 PP-00168)4. É descabido o sobrestamento do recurso 

especial em decorrência do conhecimento da repercussão geral de 

matéria constitucional pelo STF, pois o artigo 328-A do Regimento Interno 

daquela Corte determina o sobrestamento, tão somente, do juízo de 

admissibilidadedos Recursos Extraordinários e dos Agravos de 

Instrumento contra odespacho denegatório a eles relacionados.5. 

Embargos declaratórios rejeitados. (grifos nossos)Também: Ementa: 

REVISÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. 

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR DEFICIÊNCIA DA 

FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ANÁLISE DE ASPECTOS LIGADOS À 

DOSIMETRIA DA PENA. A técnica decisória conhecida por 

`fundamentação per relationem não acarreta ofensa ao art. 93, inc. IX, da 

Constituição Federal. Ademais, é amplamente aceita pela doutrina e pelos 

Tribunais Superiores. Rejeitada, assim, a preliminar de nulidade suscitada 

pelo demandante sob tal rubrica. A utilização da estreita via da revisão 

criminal com o intuito de redução de apenamento só é admitida nos estritos 

casos do artigo 621 do Código de Processo Penal. Detectada a 

regularidade na aplicação da pena - especialmente na análise do art. 59 e 

do parágrafo único do art. 71, ambos do Código Penal -, inexiste 

justificativa para a revisão. PRELIMINAR REJEITADA. REVISÃO CRIMINAL 

JULGADA IMPROCEDENTE. (TJRS, Revisão Criminal Nº 70046505723, 

Quarto Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Naele Ochoa Piazzeta, Julgado em 24/08/2012 - (grifos nossos)No mesmo 
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sentido a doutrina, "Não há óbice a que se utilize de fundamentação per 

relationem, isto é, aquela que se caracteriza pela remissão que o ato 

judicial expressamente faz a outras manifestações ou peças processuais 

existentes nos autos, mesmo as produzidas pelas partes, pelo Ministério 

Público ou por autoridades públicas, cujo teor indique os fundamentos de 

fato e/ou de direito que justifiquem a decisão emanada do Poder Judiciário. 

Idêntica faculdade assiste aos órgãos colegiados dos Tribunais, por 

ocasião do julgamento de recursos. Note-se, porém, que a adoção dessa 

técnica de motivação exige que a manifestação a que é feita remissão 

contenha a fundamentação adequada à natureza da sentença ou do 

acórdão que a adotou como razão de decidir." 2.2 Das denunciadas Cléia 

de S. Augusto, Dejanira M. Dos Santos e Elizabeth G. R. P. de 

CarvalhoConsta na denúncia que as denunciadas foram presas no interior 

da unidade prisional, no momento que foram visitar os amásios e maridos 

na cadeia pública de Alta Floresta-MT, para os quais estariam fornecendo 

droga, uma vez que introduziam as substâncias entorpecentes em suas 

genitálias, momentos antes da visita na cadeia, sendo que, após a 

abordagem da polícia militar, foram encontradas porções de drogas em 

suas bolsas.O caderno probatório consiste nas oitivas dos policiais J 

Campos e Hélio Alves Cardoso, que realizaram as diligências que 

ocasionaram nas prisões das denunciadas, bem como na oitiva da 

testemunha Laércio Campos que comunicou os fatos aos policiais 

militares. As denunciadas Dejanira Magiolo dos Santos e Elizabeth G. R. P. 

de Carvalho foram interrogadas judicialmente, sendo que as denunciadas 

Silvana dos Santos e Cléia de Souza Augusto permaneceram em 

silêncio.Nas declarações do policial J Campos este descreve toda ação 

que resultou nas prisões supramencionadas. Vejam-se trechos:“(00’38’) O 

que eu me lembro é que eu estava de serviço, era um domingo, e nós 

fomos solicitados pelo diretor da cadeia pública, ele foi até o COPOM e 

informou que tinha suspeita que mulheres, esposas de detendo estavam 

entrando, inclusive, com droga, introduzindo dentro das genitálias este 

material. Nós falamos pra ele assim que chegar essas mulheres, entrar em 

contato com agente e iríamos lá e fazer a detenção, levar se preciso for 

até o hospital pra fazer o raio-x, e ver a veracidade disso aí, e ele entrou 

em contato e passou certinho onde elas estavam, em uma lanchonete 

próximo a cadeia pública, e na hora da abordagem elas iam entrar para o 

banheiro, e chegamos e abordei duas e pedi pra verificar na bolsa delas, e 

elas pegaram e colocaram a bolsa na mesa, e abriram e aí já estava a 

droga dentro da bolsa, das duas inclusive, tinha uma porção grande em 

uma delas; Pergunta Juíza: O senhor lembra quem era, Dejanira, Elizabeth, 

Cléia, Silvana, essas daqui tinha drogas na bolsa? Resposta; Era essa 

aqui e aquela outra não me lembro o nome dela, era a primeira da 

esquerda; Pergunta Juíza: A Cléia e a Elizabeth? Resposta: Sim, estava 

com drogas na hora da abordagem; Pergunta Juíza: E as outras duas? 

Resposta: As outras, eu me lembro da do meio, não lembro o nome dela, 

estava sentada em frente a entrada da cadeia pública, nós chegamos e 

abordamos e fomos olhar a bolsa dela, e na bolsa dela tinha também 

drogas; Pergunta Juíza: E a Silvana? Resposta: A Silvana eu não me 

lembro, do caso dela eu não me lembro, agora não me recorda; Pergunta 

Juíza: As outras três tinham drogas? Resposta: Tinham; (04’10’) Pergunta 

Ministério Público: O senhor se lembra a quantidade e o tipo de drogas? 

Resposta: Eu me lembro que era uma quantidade, era uma trouxa grande, 

devia ter umas 150g, era maconha, tinha muita maconha, a do meio s Cléia 

foi apreendida pasta base, mas as outras fora apreendidas maconha 

(...)”.No testemunho supra o policial relata que teve conhecimento dos 

fatos através de informações do Diretor da cadeia pública e, em razão 

disto, foram ao local e abordaram as denunciadas. Após realizarem a 

revista pessoal, localizaram drogas com as denunciadas.A testemunha 

Laércio Campos confirma que, após receber denúncias anônimas de que 

as denunciadas entrariam com drogas na unidade prisional, comunicou 

aos policiais militares, os quais posteriormente as abordaram em posse de 

drogas. Vejam-se trechos: “(00’25’) Nós vínhamos recebendo algumas 

informações que a Cléia estaria adentrando a unidade, às vezes com 

droga ou com celulares, e na verdade a Dejanira já tinha essas 

informações, só que não era tão concreta, desde a primeira vez que o 

amásio dela estava detido, o Anderson Matias; (01’30’) Neste dia nós 

recebemos uma denúncia também anônima, ligaram salvo engano na 

cadeia ou delegacia e aí providenciamos o encaminhamento delas para o 

hospital regional, na verdade não foi nem necessário porque a droga não 

estava introduzida na genitália, estava preparada nas bolsa; Pergunta 

Juíza: Foi então localizadas nas bolsas? Resposta: Sim; Pergunta Juíza: 

De quem, da Cléia e da Dejanira? Resposta: Eu não acompanhei os 

horários das prisões delas, eu estava dentro da unidade e quem efetuou 

as prisões delas foi a polícia militar; (04’01’) pergunta Ministério Público: O 

senhor sabe onde foi feito a abordagem? Resposta: Foi feito ali na lateral 

da própria cadeia, e não sei se era Cléia, tinha duas delas que tinha o 

hábito, até eu que informei o oficial do dia, quem seria, elas tinham o hábito 

de ficar do outro lado na loja de pneus, ficava sentadas lá, e foi onde foi 

feita abordagem, e tinha mais uma, que estava se dirigindo ao posto de 

combustível, nós tínhamos monitorado antes, deixado um agente de 

plantão próximo ao posto, monitorando, quando agente começava receber 

os visitantes eles se dirigiam ao posto, ao banheiro do posto de gasolina, e 

neste momento foi abordado uma delas, não me recordo qual, onde a 

droga estava na bolsa ainda; (07’55’) Pergunta Juíza: A Silvana ia visitar? 

Resposta: Na verdade ela eu não lembro; Pergunta Juíza: lembra das 

outras três? Resposta: Das outras três eu lembro, certeza; (08’23’) 

Pergunta Defesa: A denúncia anônima que chegou a citar o nome das 

outras duas? Resposta: Citava só a Cléia e a Dejanira; Pergunta Juíza: Na 

abordagem foi encontrado drogas com todas as quatro? Resposta: Eu sei 

que com as três foram, com a Djanira, a Cléia e a Elisabeth foi, agora da 

outra ali eu não lembro (...)”.Apesar de na denúncia constar que as 

denunciadas foram flagradas em posse de entorpecentes no interior da 

unidade prisional, verifica-se, pelos depoimentos supramencionados, que 

as prisões ocorreram nas redondezas da unidade, após denúncias 

anônimas. Não houve abordagem no momento da entrada na cadeia 

pública.Além disso, verifica-se que a justificativa da abordagem dos 

policiais, decorreu das informações da testemunha Laércio Campos, que 

havia recebido denúncias anônimas de que as denunciadas estariam com 

drogas para entregarem dentro da unidade prisional.Mister ressaltar ser 

possível a busca pessoal sem mandado, quando presentes fundadas 

suspeitas. In verbis:Art. 244.A busca pessoal independerá de mandado, 

no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa 

esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam 

corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca 

domiciliar.Sabe-se que denúncias anônimas não são suficientes a 

justificar uma busca pessoal, pois necessários elementos objetivos e 

seguros a fim de validar a busca. Nesse sentido, TJDF, d.j. 21.05.2015, 

Apelação criminal 20100410089483, mutatis mutandis: APELAÇÃO 

CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA. SUBMISSÃO DE TODOS OS 

FREQUENTADORES DO LOCAL A BUSCA PESSOAL. NEGATIVA DO RÉU 

A PERMITIR A REVISTA. DÚVIDA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE FUNDADA 

SUSPEITA PARA AUTORIZAR A BUSCA. DENÚNCIA ANÔNIMA. RECURSO 

PROVIDO.1. A busca pessoal é um meio de prova previsto no artigo 240, 

parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, cuja realização independe de 

mandado (artigo 244do Código de Processo Penal), condicionada a 

fundada suspeita de que o sujeito oculte consigo arma proibida ou objetos 

ou papeis que constituam corpo de delito.2. Em atenção ao aspecto 

invasivo e vexatório do procedimento, a própria lei reforça que a suspeita 

de que o indivíduo esteja ocultando consigo algum dos materiais previstos 

no dispositivo deve ser “fundada”, ou seja, é necessário que exista indício 

concreto de ocorrência de alguma das situações que autorizam a busca 

pessoal, evitando-se submeter pessoas aleatoriamente a revista 

pessoal.3. Embora a suspeita de porte de substância entorpecente ilícita 

possa justificar a adoção dessa medida, não se pode considerar a 

comunicação genérica de que havia pessoas consumindo drogas em 

determinado bar como indício concreto de que o apelante estava nessa 

situação, pois não consta dos autos que tenham sido informadas 

características dos suspeitos para que os policiais pudessem identificar o 

recorrente como um deles. Tampouco há relato de que a equipe tenha 

realizado alguma diligência antes da abordagem a fim de que, diante dessa 

informação imprecisa, eles concluíssem que o apelante poderia ser uma 

daquelas pessoas que supostamente estariam consumindo drogas no bar. 

Também não há notícia de que havia poucos clientes no estabelecimento, 

reunidos numa mesma mesa, de modo que aquela comunicação não 

poderia ser referente a outros indivíduos, senão àquele único grupo ali 

reunido.4. Uma vez que não existe nos autos prova suficiente de que 

havia suspeita fundada de que o apelante estava em alguma das 

situações que justificam a busca pessoal, há dúvida acerca da legalidade 

da própria ordem emanada pelos policiais, de modo que o recorrente deve 

ser absolvido com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal, em consonância com o princípio “in dubio pro reo”.5. 

Recurso provido. Não existe previsão legal para a busca pessoal a partir 

da autorização informal da pessoa, quando inexistem fundadas suspeitas 

a fim de justificar a abordagem pessoal.Nesse sentido, cite-se trecho das 
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razões de decidir da Apelação Crime Nº 70072962970, Terceira Câmara 

Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan 

Ribeiro, Julgado em 17/05/2017, aplicáveis por analogia:“Aliás, não de 

pode falar em consentimento quando um agente de Estado, no exercício 

do poder que a função lhe confere, impõe que cidadão sob sua custódia 

coloque a senha para abrir aplicativo de mensagens em aparelho 

telefônico, violando o sigilo de suas comunicações.”Ademais, a própria 

garantia de inviolabilidade da intimidade, tornar-se-ia ineficaz, pois, no 

mundo dos fatos, a simples presença de policiais, paramentados 

oficialmente, ostentando arma e viatura, com procedimentos de segurança 

explícitos, retira do cidadão comum a serenidade para negar o 

consentimento, o qual deve ser livre e espontâneo. Ademais, o artigo 5ª, 

X, da CF garante:X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e 

a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação;Terem os policiais realizados 

busca pessoal, apenas por denúncias anônimas, configura violação a 

intimidade e, portanto, os entorpecentes apreendidos são reputados como 

prova ilícita.Assim, inexiste lastro probatório, judicializado, para outorgar 

legitimidade na busca pessoal e para comprovar ciência prévia de ilícito 

penal em estado de flagrância.Se a norma fundamental, a Constituição, 

estabelece, como garantia fundamental da república, a inviolabilidade da 

intimidade, as exceções a esta garantia axiomática da república devem ser 

restritivas e isso significa que apenas e tão somente em estrita 

observância dos casos previstos normativamente é lícito realizar busca 

pessoal. O art. 5º, inc. X, CF/88, comporta exceções, conforme prevê o 

artigo 244 do CPP, supramencionado. Entretanto, para a legitimidade da 

exceção, deve-se ter fundadas suspeitas da ocorrência do crime, não 

correspondendo à melhor hermenêutica sua comprovação a posteriori, 

depois de já violado a intimidade, não validando a intuição do policial, ou o 

seu melhor tirocínio, ou sua convicção subjetiva. A lógica da norma 

constitucional é: se flagrante, então cabe exceção à inviolabilidade da 

intimidade. A lógica não é: excepcionar a inviolabilidade da intimidade e, 

então, verificar flagrante, o qual, se existente, legitimaria a conduta 

anterior.Havendo suspeitas, não comprovadas, devem, antes, ser 

submetidas a investigações e, ainda, quando não se trata de crime 

permanente, ao crivo judicial para a obtenção do devido mandado de 

busca e apreensão. Assim, a localização pelos policiais, de drogas com 

as denunciadas em seus pertences trata-se de prova ilícita. E, pela regra 

da consequencialidade (fruits of poisonnous tree), as provas 

subsequentes, dependentes da prova ilícita, devem ser igualmente 

consideradas ilícitas, principalmente quando, como é o caso em exame, 

não há fato com densidade axiológica superior ao bem protegido 

(inviolabilidade do domicílio), capaz de justificar a aplicação da teoria da 

vedação da proteção deficiente. Nesse sentido: Ementa: PROCESSUAL 

PENAL. OPERAÇÃO ILEGAL DE CÂMBIO. BUSCA E APREENSÃO. 

AUSÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA 

DESCONFIGURADA. PROVA ILÍCITA. 1. Uma vez considerado que a 

autoridade policial realizou busca e apreensão desprovida de autorização 

judicial, deve-se reconhecer a ilegalidade da operação e, por conseguinte, 

a ilicitude das provas colhidas, as quais contaminaram todo o acervo 

probatório obliquamente constituído, de acordo com a doutrina do fruits of 

the poisonous tree, principalmente quando se constata que nem mesmo se 

tinha certeza de que era hipótese de flagrante delito o contexto com se 

depararam os agentes da polícia. 2. Recurso criminal em sentido estrito 

não provido. (TRF-1 - RECURSO CRIMINAL RCCR 4066 BA 

2006.33.00.004066-6, Data de publicação: 25/04/2008)Há restrições para 

a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, como, por 

exemplo, o caso de independent source ou de inevitable discovery. Assim, 

não há contaminação causadora de nulidade subsequente:1) se não há 

entre a prova ilícita e as dela derivadas uma relação de causalidade, ou 

seja, se o encontro das destas últimas é independente das primeiras, ou2) 

quando as provas derivadas seriam, de qualquer modo, descobertas por 

meios independentes. Nenhum dos dois casos se verifica na hipótese em 

julgamento, pois o exame pericial realizado na vítima, as suas declarações 

e a confissão do denunciado, foramcolhidas após a violação ao domicílio. 

Igualmente, por óbvio, não estão presentes as demais exceções à teoria 

dos frutos da árvore envenenada, quais sejam: a) da prova não 

conspurcada ( purged taint ); b) da destruição do álibi do réu; c) do 

aproveitamento das provas casualmente encontradas ( plan view doctrine 

); d) ou de ser a prova em favor do réu ou da vítima.Assim, para preservar 

o due processo of law, deve-se eliminar as provas obtidas ilicitamente: 

ILICITUDE DA PROVA - INADMISSIBILIDADE DE SUA PRODUÇÃO EM JUÍZO 

(OU PERANTE QUALQUER INSTÂNCIA DE PODER) INIDONEIDADE 

JURÍDICA DA PROVA RESULTANTE DE TRANSGRESSÃO ESTATAL AO 

REGIME CONSTITUCIONAL DOS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS. - A 

ação persecutória do Estado, qualquer que seja a instância de poder 

perante a qual se instaure, para revestir-se de legitimidade, não pode 

apoiar-se em elementos probatórios ilicitamente obtidos, sob pena de 

ofensa à garantia constitucional do ‘due process of law’, que tem, no 

dogma da inadmissibilidade das provas ilícitas, uma de suas mais 

expressivas projeções concretizadoras no plano do nosso sistema de 

direito positivo. A ‘Exclusionary Rule’ consagrada pela jurisprudência da 

Suprema Corte dos Estados Unidos da América como limitação ao poder 

do Estado de produzir prova em sede processual penal. – A Constituição 

da República, em norma revestida de conteúdo vedatório (CF, art.5º, LVI), 

desautoriza, por incompatível com os postulados que regem uma 

sociedade fundada em bases democráticas (CF, art. 1º), qualquer prova 

cuja obtenção, pelo Poder Público, derive de transgressão a cláusulas de 

ordem constitucional, repelindo, por isso mesmo, quaisquer elementos 

probatórios que resultem de violação do direito material (ou, até mesmo, do 

direito processual), não prevalecendo, em consequência, no ordenamento 

normativo brasileiro, em matéria de atividade probatória, a fórmula 

autoritária do ‘male captum, bene retentum’. Doutrina. Precedentes. A 

circunstância de a administração estatal achar-se investida de poderes 

excepcionais que lhe permitem exercer a fiscalização em sede tributária 

não a exonera do dever de observar, para efeito do legítimo desempenho 

de tais prerrogativas, os limites impostos pela Constituição e pelas leis da 

República, sob pena de os órgãos governamentais incidirem em frontal 

desrespeito às garantias constitucionalmente asseguradas aos cidadãos 

em geral e aos contribuintes em particular. - Os procedimentos dos 

agentes da administração tributária que contrariem os postulados 

consagrados pela Constituição da República revelam-se inaceitáveis e não 

podem ser corroborados pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de 

inadmissível subversão dos postulados constitucionais que definem, de 

modo estrito, os limites - inultrapassáveis - que restringem os poderes do 

Estado em suas relações com os contribuintes e com terceiros. A 

QUESTÃO DA DOUTRINA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA 

(‘FRUITS OF THE POISONOUS TREE’): A QUESTÃO DA ILICITUDE POR 

DERIVAÇÃO. Ninguém pode ser investigado, denunciado ou condenado 

com base, unicamente, em provas ilícitas, quer se trate de ilicitude 

originária, quer se cuide de ilicitude por derivação. Qualquer novo dado 

probatório, ainda que produzido, de modo válido, em momento 

subsequente, não pode apoiar-se, não pode ter fundamento causal nem 

derivar de prova comprometida pela mácula da ilicitude originária. - A 

exclusão da prova originariamente ilícita - ou daquela afetada pelo vício da 

ilicitude por derivação - representa um dos meios mais expressivos 

destinados a conferir efetividade à garantia do ‘due process of law’ e a 

tornar mais intensa, pelo banimento da prova ilicitamente obtida, a tutela 

constitucional que preserva os direitos e prerrogativas que assistem a 

qualquer acusado em sede processual penal. Doutrina. Precedentes. - A 

doutrina da ilicitude por derivação (teoria dos ‘frutos da árvore 

envenenada’) repudia, por constitucionalmente inadmissíveis, os meios 

probatórios, que, não obstante produzidos, validamente, em momento 

ulterior, acham-se afetados, no entanto, pelo vício (gravíssimo) da ilicitude 

originária, que a eles se transmite, contaminando-os, por efeito de 

repercussão causal. Hipótese em que os novos dados probatórios 

somente foram conhecidos, pelo Poder Público, em razão de anterior 

transgressão praticada, originariamente, pelos agentes estatais, que 

desrespeitaram a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. 

Revelam-se inadmissíveis, desse modo, em decorrência da ilicitude por 

derivação, os elementos probatórios a que os órgãos estatais somente 

tiveram acesso em razão da prova originariamente ilícita, obtida como 

resultado da transgressão, por agentes públicos, de direitos e garantias 

constitucionais e legais, cuja eficácia condicionante, no plano do 

ordenamento positivo brasileiro, traduz significativa limitação de ordem 

jurídica ao poder do Estado em face dos cidadãos. Se, no entanto, o órgão 

da persecução penal demonstrar que obteve, legitimamente, novos 

elementos de informação a partir de uma fonte autônoma de prova - que 

não guarde qualquer relação de dependência nem decorra da prova 

originariamente ilícita, com esta não mantendo vinculação causal -, tais 

dados probatórios revelar-se-ão plenamente admissíveis, porque não 

contaminados pela mácula da ilicitude originária. (HC 93050/RJ RIO DE 

JANEIRO - Relator: Min. CELSO DE MELLO - Julgamento: 10/06/2008 Órgão 

Julgador: Segunda Turma)Além disso, o fato de posteriormente a 
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localização dos entorpecentes nos pertences das denunciadas, estas 

confessarem inquisitorialmente e judicialmente não legitima a busca ilegal 

dos policiais, ante a ausência de prévias fundadas suspeitas. 

3.Dispositivoa)Absolvo a denunciada Silvana dos Santos, nos termos do 

artigo 386, VII, CPP;b)Absolvo as denunciadas Cléia de Souza Augusto, 

Elizabeth Gonçalves R. P. de Carvalho e Dejanira Magiolo dos Santos nos 

termos do art. 386, inc. II, CPP;c)Destruam-se as drogas;d)Com o trânsito 

em julgado, arquive-se;e)Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Arquive-se, após o trânsito em julgado.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Lourdes de 

Souza, digitei.

Alta Floresta, 27 de março de 2018

Lucilene Tizo Petri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152379 Nr: 2224-14.2017.811.0007

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ APARECIDO BELLO, Cpf: 

61677426187, Rg: 853.152, Filiação: Benedito Bello e Geralda Terezinha 

Bello, data de nascimento: 12/12/1969, brasileiro(a), natural de Naviraí-MS, 

solteiro(a), serviços gerais, Telefone 66 9 9677-7752. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR DO INTEIRO TEOR DA DECISÃO abaixo, mais 

precisamente cumprimento das condições impostas a seguir: - 1) Vedação 

de aproximação da ofendida ou de seus familiares a menos de 300 

(trezentos) metros, salvo anuência; 2) Vedação de contato com a 

ofendida ou de seus familiares por qualquer meio de comunicação, salvo 

anuência; 3) Vedação de obtenção de registro de armas e porte de armas 

pelo prazo de 02 anos;

Despacho/Decisão: Decisão InterlocutóriaAutos 2224-14.2017.811.0007 

(152379)Trata-se de pedido de estabelecimento de medidas protetivas 

requerido pela vítima Sonia Aparecida Bello de Souza contra José 

Aparecido Bello por conta de desentendimento no âmbito 

doméstico-familiar.O pedido é possível e legalmente amparado.Assim, nos 

termos do art. 22, Lei 11.340/2006, fixo as seguintes medidas 

protetivas:1)Vedação de aproximação da ofendida ou de seus familiares a 

menos de 300 (trezentos) metros, salvo anuência;2)Vedação de contato 

com a ofendida ou de seus familiares por qualquer meio de comunicação, 

salvo anuência;3)Vedação de obtenção de registro de armas e porte de 

armas pelo prazo de 02 anos;As medidas de itens ‘1’, ‘2’ e ‘3’ podem 

perder a eficácia ante o consentimento da vítima.Comunique-se a condição 

de item ‘3’ acima ao Sinarm.Ante os relatos da vítima (fl.07), de que o réu 

fez ameaça tais como: “Que se quiser matá-los será muito fácil, pois toda 

vez que a declarante e seu esposo Pedro abre a porteira ele fica mirando 

com a espingarda em direção a declarante e do esposo Pedro (...)”, 

necessária a expedição de mandado de busca e apreensão de arma de 

fogo, munição ou acessório, na residência do réu, no endereço MT 320, 

Sitio Bello, Comunidade Santa Paz, Zona Rural, Carlinda-MT.Expeçam-se 

mandado para intimação e busca e apreensão, tanto domiciliar, quanto 

pessoal com a finalidade de encontrar e apreender arma de fogo, munição 

ou acessórios.Cumpra-se o artigo 201, § 2º, CPP.Intime-se o Ministério 

Público.Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 

26.04.2017Douglas Bernardes RomãoJuiz de Direito

Advertência: Advirta-se o agressor, que, em caso de descumprimento das 

medidas fixadas, poderá ter a sua prisão preventiva decretada, nos 

termos do art. 313, inciso III, do CPP

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Lourdes de 

Souza, digitei.

Alta Floresta, 27 de março de 2018

Lucilene Tizo Petri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 158555 Nr: 5323-89.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ualison Meier dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Beckmann Morel 

Luck - OAB:MT/20750-O

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na acusação, para condenar Ualison 

Meier dos Santos, como incurso na sanção prevista no artigo 157 do 

Código Penal, (...).Diante de tais ponderações, reputo como necessária e 

suficiente para a reprovação e prevenção do crime de roubo simples, a 

fixação da pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 

10 dias-multa, fixados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente 

na época dos fatos, uma vez que não há nos autos informações 

necessárias sobre a condição financeira do condenado.Inexistem 

circunstâncias agravantes. Concorrendo circunstância atenuante prevista 

no artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal (confissão espontânea), mas 

tendo em vista que a pena base foi fixada no mínimo legal, em observância 

a Súmula 231 do STJ, deixo de reduzi-la, razão pela qual, mantenho a 

pena anteriormente dosada 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento 

de 10 dias-multa, fixados à razão de um trigésimo do salário mínimo 

vigente na época dos fatos, uma vez que não há nos autos informações 

necessárias sobre a condição financeira do condenado.Por sua vez, não 

concorrem causas de diminuição e aumento de pena, ficando o réu 

condenado a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão 

e ao pagamento de 10 dias-multa, fixados à razão de um trigésimo do 

salário mínimo vigente na época dos fatos, uma vez que não há nos autos 

informações necessárias sobre a condição financeira do 

condenado.DETERMINAÇÕES FINAISNo que tange ao regime inicial, em 

conformidade com o artigo 33, §2º, “c” Código Penal, o réu deverá iniciar a 

pena no REGIME ABERTO, sem a possibilidade de aplicação das benesses 

dos artigos 44 e 77 do mesmo diploma, Condeno o réu ao pagamento das 

custas processuais.

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001462-15.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA OLA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Intimação do Procurador das partes requerente e requerida, para ciência 

da data da perícia médica designada para o dia 06/06/2018 às 09h00min., 

na Clínica Medicina do Trabalho, Rua U-2, Canteiro Central, Alta 

Floresta/MT, com o médico perito Dr. Charles Miranda Medeiros.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 156271 Nr: 4160-74.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irney Milani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Donizete Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Cappelesso A. Batistella 

- OAB:12772 OAB/MT, Nelson Saraiva dos Santos - OAB:7720-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANA BENJAMIN VILLAR 

PRUDENCIO - OAB:9887

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da 
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impugnação e documentos de fls. 117/212, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67552 Nr: 514-03.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jayme Rodrigues de Carvalho 

Junior - OAB:MT/3735, José Valnir Texeira - OAB:3624/MT, Paulo 

Rogerio de Oliveira - OAB:11324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Marcatto 

Cirino - OAB:7835/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos conforme item "c" da 

sentença de fls. 197, no prazo de 10 (dez) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 94393 Nr: 2640-89.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Duarte e Dutra Ltda, Edson Ferreira Dutra, 

Sueli Aparecida Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para apresentar nos autos o cálculo atualizado, incluindo o 

valor da multa, bem como indicar bens do requerido passíveis de penhora, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 116789 Nr: 4955-85.2014.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Freitas Rascado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amando Rascado Nobre - Espolio

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

OAB:5476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente acerca do desarquivamento dos autos, bem como para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 98286 Nr: 6851-71.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

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

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

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerido 

para manifestação nos presentes autos acerca da certidão de fl. 147, bem 

como para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 134173 Nr: 7393-50.2015.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Sebastião do Amaral

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

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 788 da CNGC/MT, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da certidão 

negativa de fls. 59, bem como para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 129761 Nr: 5005-77.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivens Ortigari Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Severo Moreira Fontana

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

OAB:14430-A/MT, Regina da Silva Souza - OAB:22876/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca do decurso do prazo de 

suspensão, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 47740 Nr: 7344-24.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange de Lima Soares

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

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

Silva - OAB:11206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da 

impugnação e documentos de fls. 178/182, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 70637 Nr: 3609-41.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sedd Industrial e Comércio de Madeira Ltda, 

Edson Ferreira Dutra, Sueli Aparecida Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para apresentar nos autos o cálculo atualizado, incluindo o valor da multa, 

bem como indicar bens do executado passíveis de penhora, no prazo de 
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15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 102117 Nr: 3969-05.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael da Silva Santana, Maria de Lourdes 

Alves Santana, Josaias Vieira de Santana, Teresinha Teles de Santana

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

OAB:22819/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para juntar aos autos a guia emitida e o comprovante de pagamento da 

condução do Sr. Oficial de Justiça, no prazo improrrogável de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do feito.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60054 Nr: 4564-43.2008.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vidraçaria Guaporé Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tempervidros Indústria e Comércio de Vidros, 

Eva Lucia Medeiro Lelis, Amarildo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS EDUARDO DE CASTRO 

NASSIF - OAB:11866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca do decurso do prazo de 

suspensão, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 39426 Nr: 4811-29.2005.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antenor Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Univision- Ótica Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Azevedo e Silva - 

OAB:6.879/MT, Nilton de Souza Arantes - OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jordana Boldori - 

OAB:13915/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 789 da CNGC/MT, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao autor para réplica, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 137387 Nr: 1593-07.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Carlinda -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdelírio de Souza

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

Carlinda/MT - OAB:, Sálua Gazali - OAB:6.278/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca do resultado negativo 

obtido na busca de ativos financeiros do(s) executado(s) pelo sistema 

Bacenjud conforme documentos de fls. 74/75, bem como para requerer o 

que entender de direito para o regular prosseguimento da ação, no prazo 

de 15 (quinze) dias

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 4482 Nr: 84-08.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Luiz Cunha, Maria Cristina Del Bosco 

Brunetti Cunha, Eutálio Bicudo Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

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

OAB:14.258-A/MT

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

OAB:5476/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito identificado 

com o número do processo, referente a condução do oficial de justiça 

para fins de proceder com a avaliação dos bens penhorados nos autos, 

acessando o site do TJ-MT www.tjmt.jus.br ícone "emissão de guias 

online" opção: diligência - emissão de guia de diligência, juntando aos 

autos o comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para 

posterior cumprimento do mandado de avaliação.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 128107 Nr: 4138-84.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brasil Kirin Indústria de Bebidas Ltda

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

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cicero Camargo Silva - OAB:, 

Rafael Gomes Neto - OAB:7.901-E, Vinicius Camargo Silva - 

OAB:155.613

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

OAB:4.136-A

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito identificado 

com o número do processo, referente a condução do oficial de justiça até 

o Setor RI, acessando o site do TJ-MT www.tjmt.jus.br ícone "emissão de 

guias online" opção: diligência - emissão de guia de diligência, juntando 

aos autos o comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, 

para posterior cumprimento do mandado de penhora dos veículos.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 110085 Nr: 5631-67.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. Scheidt & Cia Ltda - ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Gerson Luiz Severo - OAB:27.461/SC, Raissa Carolina 

de Oliveira Teles - OAB:23.016, Raissa Carolina de Oliveira Teles - 

OAB:23016/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernado Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:13.116 OAB/MS

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas as partes para 

manifestação nos presentes autos, bem como para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 98848 Nr: 7165-17.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. Scheidt & Cia Ltda - ME, Márcia Scheidt, 
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Edson Dantas Rodrigues, Alcena Nilson Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Higor Huynter Carinhena - OAB:8061-B/MT, Raissa 

Carolina de Oliveira Teles - OAB:23.016, Samara Corinta Hammoud 

Costa - OAB:MT/6816

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas as partes para 

manifestação nos presentes autos, bem como para requerer o que 

entender de direito para o regular prosseguimento da ação, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 121562 Nr: 365-31.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana de Oliveira Marinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dismobras Importação, Exportação e Distr. de 

Móveis e Eletrodomésticos S.A., Positivo Informatica S.A.

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Sandro Sarmento 

Ferreira - OAB:6.551-A/ MT, Carmem Lúcia Villaça de Verón - 

OAB:19778-A/SP, DEBORA RENATA LINS CATTONI - OAB:5169, Ellen 

Cristina Gonçalve Pires - OAB:17.603/A-MT, Inessa de Oliveira 

Trevisan Sophia - OAB:6483/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Defensor Público para 

manifestação nos presentes autos acerca da petição de fl. 169, bem como 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 112111 Nr: 644-51.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marisa Marinho Filho Santana

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

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

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

Botéquio - OAB:23354/O

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos 

autos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como para 

requerer o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 112196 Nr: 729-37.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vivian Camilo

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

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

OAB:10.494-MT, Leandro Ripoli Bianchi - OAB:12.856/MT, Nivaldo 

Careaga - OAB:6713-B/MT, Vinicius Botéquio - OAB:23354/O

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos 

autos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como para 

requerer o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 112033 Nr: 564-87.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudemir Tristão

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

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

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

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos 

autos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como para 

requerer o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 106633 Nr: 1947-37.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altair da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sálua Gazali - OAB:6.278/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada Salua Gazali, nos termos do art. 431 da CNGC/MT, 

para que proceda a devolução dos autos em epigrafe, cujo prazo 

encontra-se esgotado, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora da Secretaria, multa correspondente à metade do 

salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e aplicação das penalidades do artigo 234 

do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 128712 Nr: 4446-23.2015.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vale Azul Terraplanagem EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Minamazonica Mineração Ltda

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

OAB:8061-B/MT, Milton dos Santos Souza Junior - OAB:19.385/MT, 

Samara Corinta Hammoud Costa - OAB:MT/6816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado Milton dos Santos Souza Junior, nos termos do 

art. 431 da CNGC/MT, para que proceda a devolução dos autos em 

epigrafe, cujo prazo encontra-se esgotado, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora da Secretaria, multa 

correspondente à metade do salário mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e aplicação 

das penalidades do artigo 234 do CPC.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 43/2018     O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz 

de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...     CONSIDERANDO 

o disposto no art. 2º, da Portaria nº 651/2007/DGTJ, de 

23.7.2007;RESOLVE:CONCEDER a servidora DORIMAR PEREIRA BARROS 

BASTOS, Matrícula nº 7675, Auxiliar Judiciária – PTJ, desta Comarca, 15 

(quinze) dias de licença para tratamento de saúde em prorrogação, no 

período de 19.3.2018 a 2.4.2018.Publique-se. Registre-se. 
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Cumpra-se.Barra do Garças, 27 de março de 2018.DOUGLAS 

BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO   DF/mgstable

 PORTARIA nº 43/2018

 O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO o disposto no art. 2º, da Portaria nº 651/2007/DGTJ, de 

23.7.2007;

RESOLVE:

CONCEDER a servidora DORIMAR PEREIRA BARROS BASTOS, Matrícula 

nº 7675, Auxiliar Judiciária – PTJ, desta Comarca, 15 (quinze) dias de 

licença para tratamento de saúde em prorrogação, no período de 

19.3.2018 a 2.4.2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 27 de março de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 DF/mgs

PORTARIA nº 44/2018     O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz 

de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...     CONSIDERANDO 

o disposto no art. 2º, da Portaria nº 651/2007/DGTJ, de 23.7.2007;   

RESOLVE:   CONCEDER ao servidor RONALDO JEFFERSON FERNANDES 

PEREIRA, Matrícula nº 12241, Analista Judiciário – PTJ, da Secretaria da 

Vara Especializada dos Juizados Especiais desta Comarca, 90 (noventa) 

dias de licença para tratamento de saúde em prorrogação, no período de 

11.3.2018 a 8.6.2018. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Barra do 

Garças, 27 de março de 2018.     DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE 

DIREITO DIRETOR DO FORO       DF/mgstable

 PORTARIA nº 44/2018

 O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO o disposto no art. 2º, da Portaria nº 651/2007/DGTJ, de 

23.7.2007;

 RESOLVE:

 CONCEDER ao servidor RONALDO JEFFERSON FERNANDES PEREIRA, 

Matrícula nº 12241, Analista Judiciário – PTJ, da Secretaria da Vara 

Especializada dos Juizados Especiais desta Comarca, 90 (noventa) dias 

de licença para tratamento de saúde em prorrogação, no período de 

11.3.2018 a 8.6.2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças, 27 de março de 2018.

 DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 DF/mgs

PORTARIA nº 45/2018     O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz 

de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...     CONSIDERANDO 

o disposto no art. 124, item III, letra “b”, da Lei Complementar nº 4, de 

15.10.1990;RESOLVE:CONCEDER a servidora ELIANE DE OLIVEIRA 

MAGRO, Matrícula nº 8196, Oficial de Justiça – PTJ, desta Comarca, 8 

(oito) dias de licença nojo, no período de 13.3.2018 a 20.3.2018, em razão 

do falecimento de seu pai.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Barra do 

Garças, 2 de abril de 2018.DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE 

DIREITO DIRETOR DO FORODF/mgstable

 PORTARIA nº 45/2018

 O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO o disposto no art. 124, item III, letra “b”, da Lei 

Complementar nº 4, de 15.10.1990;

RESOLVE:

CONCEDER a servidora ELIANE DE OLIVEIRA MAGRO, Matrícula nº 8196, 

Oficial de Justiça – PTJ, desta Comarca, 8 (oito) dias de licença nojo, no 

período de 13.3.2018 a 20.3.2018, em razão do falecimento de seu pai.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 2 de abril de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

DF/mgs

PORTARIA nº 42/2018       O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz 

de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...       

CONSIDERANDO que a servidora MATILDE VIEIRA CASTRO, Matrícula nº 

4602, Técnica Judiciária - PTJ, designada Gestora Judiciária da Secretaria 

da 3ª Vara Cível desta Comarca, estará afastada de suas funções por 

motivo de licença para tratamento de saúde , no período de 16.3.2018 a 

21.3.2018 ;RESOLVE:DESIGNAR a servidora MARINELSA DE OLIVEIRA 

FERREIRA NOGUEIRA, Matrícula nº 4079, Técnica Judiciári a - PTJ, para 

exercer a função de Gestor a Judiciári a Substitut a da Secretaria da 3ª 

Vara Cível desta Comarca, no período de 16.3.2018 a 21.3.2018.     

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Barra do Garças, 19 de março de 

2018.       DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO 

FORO     DF/mgstable

 PORTARIA nº 42/2018

 O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO que a servidora MATILDE VIEIRA CASTRO, Matrícula nº 

4602, Técnica Judiciária - PTJ, designada Gestora Judiciária da Secretaria 

da 3ª Vara Cível desta Comarca, estará afastada de suas funções por 

motivo de licença para tratamento de saúde , no período de 16.3.2018 a 

21.3.2018 ;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora MARINELSA DE OLIVEIRA FERREIRA NOGUEIRA, 

Matrícula nº 4079, Técnica Judiciári a - PTJ, para exercer a função de 

Gestor a Judiciári a Substitut a da Secretaria da 3ª Vara Cível desta 

Comarca, no período de 16.3.2018 a 21.3.2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças, 19 de março de 2018.

 DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 DF/mgs

PORTARIA nº 50/2018     O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz 

de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...     CONSIDERANDO 

que compete ao Juiz Diretor do Foro adotar medidas adequadas para 

alcançar a eficiência e agilidade dos serviços forenses da 

Comarca;CONSIDERANDO o ATO nº 235/2018-CM, de 22.3.2018, que 

removeu a servidora Nilcelaine Tófoli, Analista Judiciário – PTJ, da 

Comarca de Sorriso, para esta Comarca de Barra do 

Garças;RESOLVE:LOTAR a servidora NILCELAINE TÓFOLI, Matrícula nº 

13185, Analista Judiciário – PTJ, na Secretaria da 2ª Vara Cível desta 

Comarca desta Comarca, com efeitos a partir de 2.4.2018.Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 3 de abril de 2018.DOUGLAS 

BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO     DF/mgstable

 PORTARIA nº 50/2018

 O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO que compete ao Juiz Diretor do Foro adotar medidas 

adequadas para alcançar a eficiência e agilidade dos serviços forenses 

da Comarca;

CONSIDERANDO o ATO nº 235/2018-CM, de 22.3.2018, que removeu a 

servidora Nilcelaine Tófoli, Analista Judiciário – PTJ, da Comarca de 

Sorriso, para esta Comarca de Barra do Garças;

RESOLVE:

LOTAR a servidora NILCELAINE TÓFOLI, Matrícula nº 13185, Analista 

Judiciário – PTJ, na Secretaria da 2ª Vara Cível desta Comarca desta 

Comarca, com efeitos a partir de 2.4.2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 3 de abril de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 DF/mgs

PORTARIA nº 49/2018     O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz 

de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...     CONSIDERANDO 

que compete ao Juiz Diretor do Foro adotar medidas adequadas para 

alcançar a eficiência e agilidade dos serviços forenses da 

Comarca;CONSIDERANDO que recentemente aposentou uma servidora 
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com cargo de Técnico Judiciário - PTJ, na Secretaria da 1ª Vara Criminal , 

e está em tramitação no Egrégio Tribunal de Justiça, outro pedido de 

aposentadoria por regular tempo de serviço de servidor lotado na 

Secretaria da 1ª Vara Criminal;CONSIDERANDO o número red uzido de 

servidores lotados na Secretaria da 1ª Vara Criminal desta Comarca 

;CONSIDERANDO que a 1ª Vara Criminal, além da competência de 

processar e julgar os feitos criminais em geral, mediante distribuição 

igualitária com a 2ª Vara Criminal, também, privativamente, têm a 

competência da presidência do Tribunal do Júri, das execuções penais e 

da corregedoria dos presídios (Resolução 05/97/TJ);   RESOLVE:Art. 1º - 

LOTAR o servidor MARCOS VINICIUS SANTOS RODRIGUES, Analista 

Judiciária, na Central de Administração desta Comarca, no período de 

5.9.2017 a 25.3.2018.Art. 2º - LOTAR o servidor MARCOS VINICIUS 

SANTOS RODRIGUES, Analista Judiciária, na Secretaria da 1ª Vara 

Criminal desta Comarca desta Comarca, com efeitos a partir de 26.3.2018, 

até ulterior deliberação.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Barra do 

Garças, 2 de abril de 2018.DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE 

DIREITO DIRETOR DO FORODF/mgstable

 PORTARIA nº 49/2018

 O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO que compete ao Juiz Diretor do Foro adotar medidas 

adequadas para alcançar a eficiência e agilidade dos serviços forenses 

da Comarca;

CONSIDERANDO que recentemente aposentou uma servidora com cargo 

de Técnico Judiciário - PTJ, na Secretaria da 1ª Vara Criminal , e está em 

tramitação no Egrégio Tribunal de Justiça, outro pedido de aposentadoria 

por regular tempo de serviço de servidor lotado na Secretaria da 1ª Vara 

Criminal;

CONSIDERANDO o número red uzido de servidores lotados na Secretaria 

da 1ª Vara Criminal desta Comarca ;

CONSIDERANDO que a 1ª Vara Criminal, além da competência de 

processar e julgar os feitos criminais em geral, mediante distribuição 

igualitária com a 2ª Vara Criminal, também, privativamente, têm a 

competência da presidência do Tribunal do Júri, das execuções penais e 

da corregedoria dos presídios (Resolução 05/97/TJ);

 RESOLVE:

Art. 1º - LOTAR o servidor MARCOS VINICIUS SANTOS RODRIGUES, 

Analista Judiciária, na Central de Administração desta Comarca, no 

período de 5.9.2017 a 25.3.2018.

Art. 2º - LOTAR o servidor MARCOS VINICIUS SANTOS RODRIGUES, 

Analista Judiciária, na Secretaria da 1ª Vara Criminal desta Comarca desta 

Comarca, com efeitos a partir de 26.3.2018, até ulterior deliberação.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 2 de abril de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

DF/mgs

PORTARIA nº 48/2018O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de 

Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...     CONSIDERANDO que 

compete ao Juiz Diretor do Foro adotar medidas adequadas para alcançar 

a eficiência e agilidade dos serviços forenses da Comarca;RESOLVE:Art. 

1º - LOTAR a servidora FLORENE APARECIDA DE MELO GONÇALVES, 

Auxiliar Judiciária - PTJ, na Central de Administração desta Comarca, com 

efeitos a partir de 15.2.2018.Art. 2º - DESIGNAR a servidora FLORENE 

APARECIDA DE MELO GONÇALVES, Auxiliar Judiciário - PTJ, para exercer 

suas funções na Central de Mandados desta Comarca, com efeitos a 

partir de 15.2.2018.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 

2 de abril de 2018.DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO     DF/mgstable

 PORTARIA nº 48/2018

O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO que compete ao Juiz Diretor do Foro adotar medidas 

adequadas para alcançar a eficiência e agilidade dos serviços forenses 

da Comarca;

RESOLVE:

Art. 1º - LOTAR a servidora FLORENE APARECIDA DE MELO 

GONÇALVES, Auxiliar Judiciária - PTJ, na Central de Administração desta 

Comarca, com efeitos a partir de 15.2.2018.

Art. 2º - DESIGNAR a servidora FLORENE APARECIDA DE MELO 

GONÇALVES, Auxiliar Judiciário - PTJ, para exercer suas funções na 

Central de Mandados desta Comarca, com efeitos a partir de 15.2.2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 2 de abril de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 DF/mgs

PORTARIA nº 47/2018     O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz 

de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...     CONSIDERANDO 

que compete ao Juiz Diretor do Foro adotar medidas adequadas para 

alcançar a eficiência e agilidade dos serviços forenses da 

Comarca;RESOLVE:Art. 1º - DESIGNAR o servidor RODRIGO ADRIANO 

DEMÉTRIO, Matrícula nº 12111, Auxiliar Judiciário - PTJ, para exercer suas 

funções no Setor de Protocolo, Central de Arrecadação e Arquivamento e 

Posto de Arrecadação do Funajuris desta Comarca, com efeitos a partir de 

15.2.2018.Art. 2º - REVOGAR, o artigo 3º, da Portaria nº 27/2015/DF, de 

18.2.2015.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 2 de 

abril de 2018.DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO DIRETOR 

DO FORODF/mgstable

 PORTARIA nº 47/2018

 O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO que compete ao Juiz Diretor do Foro adotar medidas 

adequadas para alcançar a eficiência e agilidade dos serviços forenses 

da Comarca;

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR o servidor RODRIGO ADRIANO DEMÉTRIO, Matrícula 

nº 12111, Auxiliar Judiciário - PTJ, para exercer suas funções no Setor de 

Protocolo, Central de Arrecadação e Arquivamento e Posto de 

Arrecadação do Funajuris desta Comarca, com efeitos a partir de 

15.2.2018.

Art. 2º - REVOGAR, o artigo 3º, da Portaria nº 27/2015/DF, de 18.2.2015.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 2 de abril de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

DF/mgs

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 177086 Nr: 11247-32.2013.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do 

Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de 

Barra do Garças, Marcelo Gracia Canassa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS SILVA DE BRITO - 

OAB:16221 -GO

 62.Posto isto, com fulcro no art. 51, inciso VI, do COJE e artigo 292 da 

CNGC, DECLARO a incompetência absoluta desta Diretoria do Foro para 

cancelamento, retificação, suprimento e restauração de Registros 

Públicos, conforme acima fundamentado.63.Não obstante, no uso do 

poder geral de cautela, e em respeito aos Princípios da Prioridade, 

Legalidade, Unitariedade Matricial, Continuidade e Segurança Jurídica dos 

Registros Públicos, DETERMINO O BLOQUEIO das Matrículas nº 4.249, nº 

37.227 e nº 40.946, o que faço a fim de se evitar lesões de difícil 

reparação a terceiros de boa-fé, cientificando o senhor Registrador que 

não poderá mais nela praticar qualquer ato, salvo mediante autorização 

pelo Juízo Cível competente.64.Considerando que a matrícula nº 34.066 foi 

transferida para o Cartório do 1º Ofício de São Félix do Araguaia sob o nº 

8.770, ENCAMINHE-SE cópia dessa decisão ao Juiz Diretor do Foro 

daquela Comarca, para adoção das medidas necessárias. 65.EXPEÇA-SE, 

MANDADO DE AVERBAÇÃO ao Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças 

para proceder à averbação de bloqueio das matrícula nº 4.249, nº 37.227, 

e nº 40.946.66.INTIMEM-SE. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

67.PUBLIQUE-SE a decisão no DJE.68.Decorrido o prazo recursal, 
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ARQUIVE-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 264280 Nr: 15689-02.2017.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Higgor João da Cunha Ferrari

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscila Tauil Adolfo - OAB:MT 

16.693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 18.Diante do exposto, com fundamento na Instrução Normativa SCA 

2/2011 – Versão 2, DEFIRO o pedido do requerente, para autorizar a 

restituição das custas e taxas judiciais recolhidas em duplicidade por meio 

das guias nº 40024 e 40025 (fls. 37/39), no valor atualizado de R$ 736,52 

(setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos), por 

depósito em favor da procuradora do requerente PRISCILA TAUIL 

ADOLFO, portadora do CPF nº 001.052.681-19, nascida aos 26/01/1983, 

domiciliada na Rua Carlos Gomes, nº 733, Bairro: Centro, cidade: Barra do 

Garças/MT, na conta corrente nº 27724-5, agência nº 1308, Caixa 

Econômica Federal, operação nº 001. 19.OFICIE-SE ao Departamento de 

Controle e Arrecadação (DCA) para as providências quanto ao 

processamento da restituição, e autorização do Presidente do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso. 20.Depois de efetivada a transação, OFICIE-SE ao 

Juízo da 2ª Vara Cível desta Comarca, encaminhando-se cópia desta 

decisão para conhecimento e juntada ao autos do Processo de código 

190162.1.Publique-se. Int ime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Após, ARQUIVE-SE.

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269847 Nr: 911-90.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Veralina Farias de Sousa, SAULO FERNANDO FARIAS 

DE RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. A. Dutra & Cia Ltda, Lindinalva Bueno dos 

Santos, ARILDA MARTINS DOS ANJOS, Ivanir Vaz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 254441 Nr: 9237-73.2017.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecina Ferreira de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hashim Tamer Halil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 54241 Nr: 2108-37.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ozany Fernandes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euripedes Esteves, Judith Dias Teixeira 

Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963, Giorgia Aparecida Martins Madruga - 

OAB:84610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A, Eurípedes Luiz Esteves Júnior - 

OAB: MT 5.916-B

 Vistos.

1.Inviabilizada a penhora determinada à fl.344 devido ao deferimento de 

medida liminar nos embargos de terceiro de CÓD.234358, INTIME-SE a 

parte exequente pra indicar outros bens passíveis de penhora, no prazo 

de 10 (dez) dias.

2.Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271327 Nr: 1848-03.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Afonso e Vieira Advogados Associados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Orestes Junior Batista - 

OAB:216308/SP, Paulo Roberto Tupy de Aguiar - OAB:SP/66.479, 

Raphael Colombo Moreira - OAB:SP/325.927, Valner Sorrilha de 

Marchi - OAB:63365/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sílvio Carlos Affonso - 

OAB:SP/62.069

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), quantia esta 

que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 250048 Nr: 6211-67.2017.811.0004

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEFdS, VPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudino Bortolanza - OAB:MT 

21.716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 
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procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269632 Nr: 762-94.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento & 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genivaldo da Silva Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, Moises Batista de Souza - OAB:21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), quantia esta 

que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271043 Nr: 1651-48.2018.811.0004

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RWBS, RWBS, VSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Sguizardi - OAB:MT 

16.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Este processo tramitará em segredo de justiça, nos termos do artigo 

189, II, do CPC/2015.

2.INDEFIRO o pedido de alimentos provisórios, eis que não demonstrado 

nesse juízo de cognição sumária o binômio necessidade/possibilidade.

3.CITE-SE a Requerida, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-A 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 15 DE 

MAIO DE 2018, às 13h00min (HORARIO DE MATO GROSSO), nos termos 

do art. 695, do CPC/2015. INTIME-SE o autor por meio de seu advogado e 

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público, se for o caso.

4.Saliento que o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo (art. 695, §1º, do CPC/2015).

5.Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição, 

ressaltando-se que o não comparecimento da parte autora acarretará o 

arquivamento do pedido, enquanto a ausência do réu importará em revelia, 

além de confissão quanto à matéria de fato, nos termos do art. 7º, da Lei 

nº. 5.478/68.

6.Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 7.DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, § 3º do 

CPC/2015.

8.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 263077 Nr: 14924-31.2017.811.0004

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DAP, VVC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LVC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO PAULO FIGUEIREDO 

REIS - OAB:MT 5.831, Pablo Leonardo Cantuário de Abreu - 

OAB:21440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Cuida-se de ação ajuizada por DOUGLAS ANTUNES PINTO E VANESSA 

VIEIRA CARVALHO.

2. Antes mesmo da apresentação de contestação, a requerente 

VANESSA desistiu da ação, pugnando pela extinção do feito (fl. 48).

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Diante do desinteresse da parte autora no prosseguimento do feito, 

considerando que a parte ré sequer apresentou contestação, 

HOMOLOGO a desistência da ação para que produza seus efeitos legais 

e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, VIII, CPC/2015.

5. SEM custas e honorários.

6. Por outro lado, considerando o teor da informação de fl. 57, INTIME-SE o 

requerente DOUGLAS para informar, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

possui interesse no prosseguimento do feito.

7. Ciência ao Ministério Público.

8. Após, voltem-me os autos conclusos.

 9. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 232478 Nr: 10817-75.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Rodrigues da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:OAB/SP 128.341, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT, Takeshi Luasse - OAB:6113-a

 33.Diante do exposto, consubstanciado na fundamentação supra, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para CONDENAR o Requerido 

BANCO DO BRASIL S/A na devolução do saldo de salário, indevidamente 

expropriado da conta corrente do Autor, no período de janeiro a agosto de 

2016, no total de R$ 15.484,54 (quinze mil quatrocentos e oitenta e quatro 

reais e cinquenta e quatro centavos), devidamente corrigidos, no prazo de 

15 (quinze) dias, em favor do Requerente SERGIO RODRIGUES DA SILVA, 

conta salário nº. 11469, na agência 0571-1, de Barra do 

Garças/MT.34.CONDENO o BANCO DO BRASIL S/A no pagamento de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por DANO MORAL em 

favor do Autor SERGIO RODRIGUES DA SILVA, com a incidência de juros 

de mora calculados à base de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, CC), a 

partir da data do evento danoso, que corresponde à data da primeira 

constrição (29.01.2016), nos termos da Súmula nº. 54-STJ e correção 

monetária calculada pelo IPCA-E (STF - RE 870947), a partir da publicação 

desta sentença.35.Em conseqüência, CONDENO o Requerido em Custas e 

Honorários Advocatícios, que FIXO em 15 % (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação, considerando a natureza da causa e o trabalho 

realizado pelo advogado, a teor do que disciplina o art. 85, § 2º, do 

CPC/2015.36.Por fim, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.37.Após, o trânsito 

em julgado, proceda-se às baixas e anotações necessárias e 

ARQUIVE-SE com as cautelas de praxe.38.Expeça-se o 

necessário.39.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 238297 Nr: 15010-36.2016.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marileny Pereira de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Roberto 

Ângelo de Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação interposto pelo impetrado é 

tempestivo, dispensado de preparo, uma vez que de se trata de ente 

público (artigo 511, § 1º do CPC), motivo pelo qual impulsiono os presentes 

autos para intimar o impetrante, via DJE, para que, no prazo de 15 dias, 

apresente suas contrarrazões ao recurso interposto.

___________________________

Nilcelaine Tófoli

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267802 Nr: 17869-88.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PMF, JKPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DER, DGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larissa Mariano de Castro 

Silva - OAB:MT 19.349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando que o requerido não fora citado no endereço indicado na 

exordial, conforme certidão de fl. 33, DEFIRO o pedido da parte autora de 

fl. 34 para cancelar a audiência designada para o dia 04/04/2018.

 2. INTIME-SE o demandante para, no prazo de 10 (dez) dias, informar o 

endereço atualizado do suplicado.

 3. Após, concluso para decisão.

 4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265891 Nr: 16704-06.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luci Antonia de Sousa Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Novo Mundo Amazonia Moveis e Utilidades 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260

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

OAB:13241-A/MT

 Certifico e dou fé que a contestação apresentada pelo requerido às fls. 

44/49, é tempestiva, motivo pelo qual impulsiono os presentes autos para 

intimar o requerente, via DJE, para que, no prazo de 15 dias, apresente 

impugnação a contestação apresentada.

_______________

Nilcelaine Tófoli

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 255141 Nr: 9699-30.2017.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cosme B. da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zan Soluções Empresariais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudino Bortolanza - OAB:MT 

21.716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que a carta de citação de fl. 46, foi 

devolvida pelos Correios pelo motivo "mudou-se" (fl. 47)e, nos termos da 

CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar o requerente, via DJE, 

para que, no prazo de 5 dias, se manifeste acerca de referida devolução 

e requeira o que de direito.

_____________________________

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 225638 Nr: 6270-89.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joire C. de Oliveira - Me, Joire Câmara de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que as cartas de citação de fls. 

47/48, foram devolvidas pelos Correios pelo motivo "não procurado" (fls. 

49/50)e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar 

o exequente, via DJE, para que, no prazo de 5 dias, se manifeste acerca 

de referidas devoluções e requeira o que de direito.

___________________________

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 230469 Nr: 9366-15.2016.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfredo Rodrigues Matos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que a carta de citação de fl. 59, foi 

devolvida pelos Correios pelo motivo "não procurado" (fl. 60)e, nos termos 

da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar o requerente, via 

DJE, para que, no prazo de 5 dias, se manifeste acerca de referida 

devolução e requeira o que de direito.

__________________________________

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261539 Nr: 13950-91.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Terezinha da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Garzella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lazaro Humberto Pinto de 

Farias - OAB:19888/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Certifico que a contestação de fls. 55/68 fora apresentada 

tempestivamente e conforme legislação processual e nos termos do 

Capítulo 3, Seção 5, item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se 

proceda via DJE a intimação do autor para querendo impugná-la, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 244473 Nr: 2376-71.2017.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Caroline Ramos Penteado, Thales Magno Ramos 

Penteado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eduardo dos Santos Penteado, 

Rogério Arantes Penteado, Michael Dias Machado Penteado, Ernesto 

Francis Arantes Penteado, Rejane Arantes Penteado, Christiane Arantes 

Penteado, Silvia Ramos Nascimento, Marina Castro Arantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, DÉBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - OAB:MT 

4198, Débora Suzana Ramos de Moraes Armando - OAB:MT 15.874

 22.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido deduzido na petição inicial, resolvendo o mérito, 

conforme art.487, I, CPC/2015, e, por consequência, AUTORIZO a venda 

dos bens indicados na petição inicial, quais sejam, lote 01, quadra 37, 

bairro denominado Cristino Cortes, área de 450m²; e do veículo Ford 

Ecosport XL 1.6, ano 2004/2004, cor preta, placa KAB 4389, CHASSI 

9BFZ14N948587722, mediante a devida prestação de contas do valor da 

venda e dos valores gastos, a serem futuramente descontados do 

quinhão hereditário, assegurando-se direito de preferência aos demais 

herdeiros, em analogia aos arts.1.794 e 1.795 do Código 

Civil.23.EXPEÇA-SE o necessário alvará em favor dos autores.24.Sem 

custas e honorários. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 218562 Nr: 1988-08.2016.811.0004

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caciomar Alcântara de Morais, Elizabeth Pereira de 

Alcântara, Cacione Alcântara de Moraes, Cacivonia Alcantara de Morais, 

Cacivan Alcãntara de Morais, Cacivaldo Alcântara de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO GARCIA CID NETO, Cristiane Garcia 

Cid, Carla Garcia Cid, Carolina Garcia Cid, João Garcia Cid, Lucas Garcia C 

id, Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do Garças, João 

Campinha Garcia Cid, Clysia Maria Garcia Cid

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aureliana Carvalho Ferreira - 

OAB:MT 16.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Rodrigues de 

Oliveira Neto - OAB:14184

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) AURELIANA 

CARVALHO FERREIRA, para devolução dos autos nº 

1988-08.2016.811.0004, Protocolo 218562, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102541 Nr: 7545-83.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sonia Gomes - ME, Sônia Cleide Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RODRIGO TAUIL 

ADOLFO, para devolução dos autos nº 7545-83.2010.811.0004, Protocolo 

102541, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196949 Nr: 1814-33.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. BARRETO DE SOUZA -ME, Magda Barreto 

de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RODRIGO TAUIL 

ADOLFO, para devolução dos autos nº 1814-33.2015.811.0004, Protocolo 

196949, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95543 Nr: 451-84.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sônia C. Gomes Me, Sônia Cleide Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivo Silveira Rosa - 

OAB:OAB/MT 17929

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RODRIGO TAUIL 

ADOLFO, para devolução dos autos nº 451-84.2010.811.0004, Protocolo 

95543, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239316 Nr: 15739-62.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Michelle de Camargo Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de 

Barra do Garças, Aureliano Hernandes, Henrique Montoza Romera, Anna 

Martins Romero, José Albanese, Masujiro Hirai, Cacimiro Dias de Moraes, 

SERGIO AURI MULLER, Intermat - Instituto de Terras de Mato Grossso, 

Hajime Hirai, Antonio Gonçalves Gallo, Carlos do Rego Almeida& Cia Ltda, 

Almeida Filhos Construções e Empreendimentos Ltda, Agropecuaria Serra 

Azul, SAVI GALVÃO FILHO, Terceiros Interessados, JOSE ALBANESE, 

CARLOS DO REGO ALMEIDA FILHO, EMPRESA ALMEIDA FILHOS 

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, João Hernandez, Lincoln 

Pierry Gonçalves Gallo, Rilmar Montoza Gorni, Gina Mitsui Hirai

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Antonio Neder Filho - 

OAB:380514/sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dionizio Marcos dos Santos 

- OAB:298.205, Miriam Alves Gouveia Nunes - OAB:, NILTON 

MARCOS NUNES PEREIRA - OAB:15481, Tami Hirai Buchberger - 

OAB:185.117-SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANILO VARJÃO 

ALVES, para devolução dos autos nº 15739-62.2016.811.0004, Protocolo 

239316, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167164 Nr: 9891-36.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onofre Pedro Botan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. Pereira Lima Indústria e Comércio Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luize Calvi Menegassi - 

OAB:13700/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NAYNE CORREA 

DEVOTTE, para devolução dos autos nº 9891-36.2012.811.0004, 

Protocolo 167164, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15288 Nr: 207-44.1999.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mônica Moreira Marques Parreira, Rafael Martins Felício

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marmoraria Vale da Pedra Ltda, Gustavo Paz 

de Oliveira, Lúcia Mara Paz de Oliveira, Patrícia Maria Simões Paz de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirelle Pereira Alves - 

OAB:MT 14.989, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRUNA GOMES DE 

MORAES, para devolução dos autos nº 207-44.1999.811.0004, Protocolo 

15288, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225963 Nr: 6461-37.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Pontaleste Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOMINGOS SAVIO 

DE SOUZA, para devolução dos autos nº 6461-37.2016.811.0004, 

Protocolo 225963, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 182288 Nr: 4053-44.2014.811.0004

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Loreni Napolitano da Silva, Maria de Lourdes Moraes 

Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bonifácia Rero Takua Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilio Henrique da Costa - 

OAB:10327-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que o requerido não foi citado da 

presente ação, conforme certidão do Oficial de Justiça de fl. 120 e, nos 

termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar o autor, via 

DJE, para que, no prazo de 5 dias, se manifeste nos autos acerca de 

referida certidão negativa e requeira o que de direito.

____________________

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 182542 Nr: 4548-88.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Dall Agnol

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

OAB:22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que a carta de citação de fl. 64 foi 

devolvida pelos Correios pelo motivo "mudou-se" e, nos termos da CNGC, 

impulsiono os presentes autos para intimar o requerente, via DJE, para 

que, no prazo de 5 dias, se manifeste nos autos acerca de referida 

devolução e requeira o que de direito.

_____________________________

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 164157 Nr: 5887-53.2012.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Etevaldo Moreira de Oliveira, Eliete Beserra Martins 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves, Leonice Carolina de Jesus, Hélio José do Carmo Filho, Gisele 

Gomes Teixeira, DAILTO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que a carta de citação endereçada 

ao litisconsorte Hélio José do Carmo Filho foi devolvida pelos Correios pelo 

motivo "desconhecido" e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes 

autos para intimar o requerente, via DJE, para que, no prazo de 5 dias, se 

manifeste nos autos acerca de referida devolução e requeira o que de 

direito.

______________________

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 97457 Nr: 2443-80.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Gonçalves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que a carta de citação de fl. 128, foi 

devolvida pelos Correios pelo motivo "não existe o número/quadra" e, nos 

termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar o exequente, 

via DJE, para que, no prazo de 5 dias, se manifeste acerca de referida 

devolução e requeira o que de direito.

______________________________

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272555 Nr: 2675-14.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR ROBERTO SOLDATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alysson Tosin - OAB:86925/MG, 

CESAR MATHEUS DA SILVA - OAB:159995

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Inicialmente, CITE-SE o Executado para pagar, no prazo de 03 (três) 

dias (art. 829, CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens 

à penhora, caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 

829, §2º, do CPC/2015.

2. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação da executada, na forma do art. 841, §§1º 

e 2º, CPC/2015.

 3. A Executada poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC/2015), contados na forma do 

art.231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, 

CPC/2015).

4. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá a Executada requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, CPC).

5. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pela executada. No caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art. 827, §1º, CPC/2015).

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 54749 Nr: 2239-12.2005.811.0004
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPdEdMG-NdBdG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdS, DCDS, GA.DS, GA.DS, RA.DS, NA.DS, 

SCDS, RA.DS, LCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:20 dias

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Geovan A . dos Santos Filiação: , 

brasileiro(a), solteiro(a), vendedor, Endereço: Rua Carlos Gomes, S/n - Em 

Frente à "A Quadrolar", Bairro: Campinas, Cidade: Barra do Garças-MT

Resumo da Incial:

Decisão/Despacho:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 69635 Nr: 3089-95.2007.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barra Bonita Comércio de Materiais Construção 

Ltda, Ana Carolina Faraco Antonangelo, Ana Teresa Burlamarqui 

Antonangelo, Arthur Antonangelo Netto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Arthur Antonangelo Netto, Cpf: 

03707298892 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Mato Grosso, Nº 

1815, Bairro: Centro, Cidade: Barra do Garças-MT

Resumo da Inicial:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 85630 Nr: 8752-88.2008.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZWCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30 dias

Intimando/Citando/Notificando:Executados(as): Zózimo Wellington 

Chaparral Ferreira, Cpf: 35310855149, Rg: 903.610 SSP DF Filiação: 

Zózimo Ferreira dos Santos e Oterlina Nery dos Santos, data de 

nascimento: 15/02/1966, brasileiro(a), natural de Cavalcante-GO, 

casado(a), assessor sindical, Endereço: Praça Padre Antônio Marciglia, N° 

304, Qd. 48, Bairro: Setor Tradicional, Cidade: Planaltina-DF

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 265076 Nr: 16218-21.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altino José Neres Pena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Max Oliveira da Silva, Teresa Cristina Iglesias 

Alves Pereira, Eliel Gualberto Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Marcos Adorno Santos - 

OAB:18.487 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 16218-21.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 265076

 SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE 

VALORES proposta por ALTINO JOSÉ NERES PENA em face de MAX 

OLIVEIRA DA SILVA, TERESA CRISTINA IGLESIAS ALVES PEREIRA DA 

SILVA E ELIEL GUALBERTO REZENDE.

À fls. 66, o requerente manifesta interesse em não mais continuar com a 

demanda judicial, impulsionando, expressamente, sua desistência da ação 

e requerendo a extinção e o consequente arquivamento do feito.

É o sucinto relatório. Decido.

A legislação processual, no que tange ao dispositivo do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil, aduz que o mérito não será resolvido 

pelo juiz quando for homologada a desistência da ação.

 Verifica-se que as partes são legítimas, bem como estão regularmente 

representadas nos autos. Ademais, salienta-se que a parte requerida não 

fora nem sequer citada, não importando, portanto, sua anuência.

Sendo assim, HOMOLOGO, por sentença judicial, a desistência da ação 

manifestada à fls. 66, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais 

e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Ademais, CONDENO o requerente ao pagamento de custas judiciais no 

valor devido. Considerando o teor da decisão que apreciou o agravo de 

instrumento ora interposto, suspendendo os efeitos da decisão agravada, 

DETERMINO que o recolhimento seja feito apenas após o trânsito em 

julgado desta sentença.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 27 de março de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 229155 Nr: 8529-57.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACNA, SCNP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDACA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de CINCO dias, 

manifestar-se nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177835 Nr: 12111-70.2013.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Ademar Sousa e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda, B2W - 

Companhia Digital

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Yulika Antunes 

Yanagui - OAB:15647, Ana Carolina Remígio de Oliveira - 

OAB:MG/86.844, Antônio Mariano dos Santos - OAB:MT 10.115, 

FABIO BREYER AMORIM - OAB:OAB/RJ 124.274, Jessica Francisquini 

- OAB:18351, Marcelo Tostes de Castro Maia - OAB:OAB/RJ 173.524, 

MARCOS ADRIANO BACALAN - OAB:OAB-MT 9566, Rafael Good God 

Chelotti - OAB:OAB/MG139387

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestem-se nos autos, acerca dos valores atualizados às fls. 213/218.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari
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 Cod. Proc.: 15701 Nr: 1960-70.1998.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO REICHE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:6.111-A/MT

 INTIMAÇÃO do patrono da parte requerente, de que os presente autos 

foram desarquivados, como requerido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 58270 Nr: 1738-24.2006.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. M. S. PAZ OLIVEIRA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTINS SPOHR - 

OAB:2.36, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, Tânia de Fátima 

Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963, Luciana do Vale Mascarenhas - 

OAB:19.638-GO

 INTIMAÇÃO do patrono da parte executada, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se acerca da avaliação de fls. 123.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 190628 Nr: 10749-96.2014.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeneide Resende de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de CINCO dias, 

manifestar-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 267902 Nr: 17940-90.2017.811.0004

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAdOJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

justificativa de fls. 59/76, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 64937 Nr: 7920-26.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Antonio Francisco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Divino Dutra Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO DINIZ SILVA - 

OAB:21310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579

 INTIMAÇÃO da parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o valor apresentado pelo exequente, sob pena de aplicação de multa de 

10% (dez por cento) e incidência de honorários advocatícios, também no 

percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor da execução, conforme 

§1º, do art. 523, do CPC/2015.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 172153 Nr: 4991-73.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Alves Feitosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Liandro Tavares - 

OAB:20992MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Edgard da Cunha 

Bueno Filho - OAB:13604-A/MT

 INTIMAÇÃO da parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o valor da dívida no total, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por 

cento) e incidência de honorários advocatícios, também no percentual de 

10% (dez por cento), sobre o valor da execução, conforme §1º, do artigo 

523, do Código de Processo Civil

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 103120 Nr: 8124-31.2010.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Trouw Nutrition Brasil Nutrição Animal Ltda, Ranieri Silva 

Torsineli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rio Vermelho Agroindustrial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Henrique F. Vicente - 

OAB:101599/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de CINCO dias, 

manifestar-se nos autos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 85175 Nr: 8351-89.2008.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento & 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacyr Mayer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:MT 11.877-A, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Moacyr Mayer, Cpf: 58793380020, 

Rg: 734063 ssp MT Filiação: , brasileiro(a), casado(a), contador, 

Endereço: Av. Ministro João Alberto, 360, Bairro: Centro, Cidade: Barra do 

Garças-MT

Resumo da Incial:

Decisão/Despacho:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 237883 Nr: 14725-43.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. P. A. EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA 

POSTO DE COMBUSTIVEIS, Érica Farias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:20 dias

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): E. P. A. Equipamentos e 

Acessorios Para Posto de Combustiveis, CNPJ: 12150013000126, 

brasileiro(a), natural de Acorizal-MT, solteiro(a), Endereço: Ministro João 

Alberto, N° 1018, Lt 06, Qd 01, Bairro: Centro, Cidade: Barra do Garças-MT

Requerido(a): Érica Farias da Silva, Cpf: 00464480124, Rg: 14790572 ssp 

MT Filiação: Gildeci Francisco da Silva e Herondina Farias da Silva, 

brasileiro(a), casado(a), contadora/gerente de relacionamento, Endereço: 

Av. Ana Lira, 505, Bairro: União / Loteamento Lacerda, Cidade: Barra do 

Garças-MT

Resumo da Incial:

Decisão/Despacho:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 197245 Nr: 2026-54.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. dos Santos Moreira - ME, Rodrigo dos 

Santos Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): R. dos Santos Moreira - Me, CNPJ: 

08686467000149, brasileiro(a), Endereço: Rua Itapajó, N° 0, Bairro: Nova 

Jerusalém, Cidade: Barra do Garças-MT

Executados(as): Rodrigo dos Santos Moreira, Cpf: 91178878287 Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Rua Itapajó, 00, Bairro: Nova Jerusalém, Cidade: 

Barra do Garças-MT

Resumo da Inicial:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 230615 Nr: 9491-80.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. I. Carvalho Fernandes Concessionária 

Kasinski, Vaniuda Inácio de Carvalho Fernandes

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

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): V. I. Carvalho Fernandes 

Concessionária Kasinski, CNPJ: 02461488000180, brasileiro(a), Endereço: 

Rua Mato Grosso, 1.281, Qd. N, Lt. 25, Bairro: Centro - Bela Vista, Cidade: 

Barra do Garças-MT

Representante (requerido): Vaniuda Inácio de Carvalho Fernandes, Cpf: 

53143442115, Rg: 0.810.081-0 SSP MT Filiação: Lourival José de Carvalho 

e Creonilia Inacio de Carvalho, data de nascimento: 05/12/1973, 

brasileiro(a), natural de Barra do garças-MT, divorciado(a), empresária, 

Endereço: Av São Sebastião, N° 247, Bairro: São João, Cidade: Barra do 

Garças-MT

Resumo da Inicial:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 235943 Nr: 13378-72.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. Miguel da Silva, Valdir Miguel da Silva

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

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): V. Miguel da Silva, CNPJ: 

10713326000110, brasileiro(a), Endereço: Rua Três, Nº 19, Q.09, Setor 

02,, Bairro: Cpa 3, Cidade: Cuiabá-MT

Representante (requerido): Valdir Miguel da Silva, Cpf: 07955278100 

Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Três, Nº 19, Q.09, Setor 02, Bairro: 

Cpa 3, Cidade: Cuiaba-MT

Resumo da Inicial:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 209670 Nr: 9358-72.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. V. da Silva Comércio, Juarez Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): J. V. da Silva Comércio, CNPJ: 

07060105000185, brasileiro(a), Endereço: Rua Raimundo Melo, 141, 

Bairro: Campinas, Cidade: Barra do Garças-MT

Executados(as): Juarez Vieira da Silva, Cpf: 30322928168, Rg: 1924773 

SSP GO Filiação: , brasileiro(a), casado(a), tapeceiro, Endereço: Rua Maria 

Providência, 12, Qd.1, Bairro: Centro, Cidade: Barra do Garças-MT

Resumo da Inicial:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 194684 Nr: 322-06.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barratur Transportes e Turismo Ltda, Anisio 

José Bueno, João Eustáquio do Nascimento, Anísio Bueno Júnior, Márcia 

Aparecida Mendanha Bueno, Transmil Transportes Coletivos Uberaba 

Ltda, Anísio Bueno, Baltazar José de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Anísio Bueno, Cpf: 00916765687, 

Rg: 225.790 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), viuvo(a), empresário, 

Endereço: Rua Jerônimo Gomes, 07, Bairro: São Benedito, Cidade: Barra 

do Garças-MT

Executados(as): Anísio Bueno Júnior, Cpf: 45236453615, Rg: 14515796 

ssp SP Filiação: , brasileiro(a), casado(a), empresário/agropecuarista, 

Endereço: Rua Jerônimo Gomes Nº 307, Bairro: São Benedito, Cidade: 

Barra do Garças-MT

Executados(as): Anisio José Bueno, Cpf: 01678625701 Filiação: , 

brasileiro(a), casado(a), empresário, Endereço: Rua Jerônimo Gomes, Nº 

07, Bairro: Centro, Cidade: Barra do Garças-MT

Executados(as): Baltazar José de Souza, Cpf: 02364484120 Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Avenida do Pilar Velho N° 71, Bairro: Jardim 

Esperança, Cidade: Maua-SP

Executados(as): Barratur Transportes e Turismo Ltda, CNPJ: 

15099369000170, brasileiro(a), Endereço: Rua Jeronimo Gomes, 307, 

Bairro: Centro, Cidade: Barra do Garças-MT
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Executados(as): João Eustáquio do Nascimento, Cpf: 25530968600 

Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Leopoldino de Oliveira, N. 4000, 

Bairro: Centro, Cidade: Uberaba-MG

Executados(as): Márcia Aparecida Mendanha Bueno, Cpf: 46669957149 

Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Jonh Kennedy, N. 32, Apto. 402, 

Bairro: Algodoal, Cidade: Cabo Frio-

Executados(as): Transmil Transportes Coletivos Uberaba Ltda, CNPJ: 

41896523000145, brasileiro(a), Endereço: Av. Dona Maria Santana 

Borges, N. 1405, Bairro: Olinda, Cidade: Belo Horizonte-

Resumo da Inicial:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176577 Nr: 10592-60.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Esposito Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO REZENDE 

FORTES JUNIOR - OAB:OAB/MT 14.848, MAURO PAULO GALERA MARI 

- OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Rodrigo Esposito Vilela, Cpf: 

93940815187 Filiação: Lucimar Vilela de Assis e Lancenilda Esposito 

Vilela, brasileiro(a), casado(a), Endereço: Rua D. Camilo S/n, Quadra 75, 

Lote 25, Bairro: Novo Horizonte, Cidade: Barra do Garças-MT

Resumo da Incial:

Decisão/Despacho:PROCESSO CÓD. 176577

Vistos.

Tendo em vista que o devedor não foi encontrado para sua citação 

pessoal, apesar das diligências realizadas, defiro o pedido de retro e 

determino a citação por edital do executado Rodrigo Esposito Vilela, com 

prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 256, §3º, do Código de 

Processo Civil.

 Após, abra-se vista ao autor para manifestação.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 01 de março de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 163965 Nr: 5674-47.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laura Vicuna Queiroz Carneiro - ME, Laura 

Vicuna Queiroz Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:3541/MT, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056, Saionara Mari - OAB:MT 5.225, 

Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Laura Vicuna Queiroz Carneiro, 

Cpf: 00545117127 Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), empresária, 

Endereço: Av. Melquiades Vicor de Oliveira, Nº 536, Qd. 4, Lote 2, Bairro: 

Nova Esperança, Cidade: Aragarças-GO

Executados(as): Laura Vicuna Queiroz Carneiro - Me, CNPJ: 

12377885000121, brasileiro(a), Endereço: Av. Melquiades Vicor de 

Oliveira, Nº 536, Qd. 4, Lote 2, Bairro: Nova Esperança, Cidade: 

Aragarças-GO

Resumo da Incial:

Decisão/Despacho:PROCESSO CÓD. 163965

Vistos.

Tendo em vista que a devedora não foi encontrada para sua citação 

pessoal, apesar das diligências realizadas, defiro o pedido de retro e 

determino a citação por edital da executada, com prazo de 20 (vinte) dias, 

nos termos do artigo 256, §3º, do Código de Processo Civil.

 Após, abra-se vista ao autor para manifestação.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 01 de março de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 246524 Nr: 3874-08.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. W. W. LOPES - ME, Aaron Wesley Wilber 

Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): A. W. W. Lopes - Me, CNPJ: 

16641179000104, brasileiro(a), natural de Acorizal-MT, solteiro(a), 

Endereço: Av Miguel Sutil, 6764, Bairro: Santa Marta, Cidade: Cuiabá-MT

Representante (requerido): Aaron Wesley Wilber Lopes, Cpf: 

01452745196, Rg: 20071086 ssp MT Filiação: Osvaldo Casturino Lopes e 

Elizabete Maria da Silva Lopes, data de nascimento: 13/11/1986, 

brasileiro(a), natural de Juranda-PA, casado(a), empresário, Endereço: 

Av. Curitiba, S/nº, Bairro: Indefinido, Cidade: Sorriso-MT

Resumo da Inicial:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 227087 Nr: 7097-03.2016.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hsbc Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agnaldo Martins Cabral Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

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

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Ação Monitória ME146

Prazo do edital:20

Valor do débito:81.456,44

Resumo das alegações da parte autora:

Despacho/Decisão:PROCESSO Nº 7097-03.2016.811.0004 (CÓD. 227087)

Vistos.

Determino a citação por edital do requerido, conforme disposto no 

despacho de fls.101.

Após, abra-se vista ao autor para manifestação.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 01 de março de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 226468 Nr: 6753-22.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josemarcio Comercio e Industria de Bebidas 

Ltda, Afonso Marcio Braga Nascimento, Joselina Gualberto de Moraes

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

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Representante (requerido): Afonso Marcio Braga 

Nascimento, Cpf: 86568949191 Filiação: , brasileiro(a), casado(a), 

vereador/gerente de supermercado, Endereço: Av. Gabriel Ferreira, 391, 

Bairro: Centro, Cidade: Barra do Garças-MT

Representante (requerido): Joselina Gualberto de Moraes, Cpf: 

30367166100, Rg: 0443579-6 ssp MT Filiação: José Gabriel de Moraes 

Cajango e Nicolina Gualberto de Moraes, data de nascimento: 08/09/1964, 

brasileiro(a), natural de Tesouro-MT, solteiro(a), professora, Endereço: 

Av. Gabriel Ferreira, 391, Bairro: Centro, Cidade: Barra do Garças-MT

Executados(as): Josemarcio Comercio e Industria de Bebidas Ltda, CNPJ: 

05855550000106, brasileiro(a), Endereço: Av. Gabriel Ferreira, 391, 

Bairro: Centro, Cidade: Barra do Garças-MT

Resumo da Inicial:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 245620 Nr: 3307-74.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M2 Comércio e Distribuidora de Peças Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. RIBEIRO DA SILVA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Ação Monitória ME146

Prazo do edital:30

Valor do débito:4.635,52

Resumo das alegações da parte autora:

Despacho/Decisão:PROCESSO Nº 3307-74.2017.811.0004 (CÓD. 245620)

Vistos.

Determino a citação por edital do requerido, conforme disposto no 

despacho de fls.39.

Após, abra-se vista ao autor para manifestação.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 01 de março de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 89873 Nr: 3781-26.2009.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Souza & Barcelos Ltda, Lenilda da Silva 

Barcelos, Corina Fernandes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Lenilda da Silva Barcelos, Cpf: 

30482135115, Rg: 405.530 SSP MT Filiação: José R.da Silva e Corina 

Fernandes de Souza, data de nascimento: 29/05/1961, brasileiro(a), 

natural de Luciara-MT, , Endereço: Rua Araguaia 217, Bairro: Campinas, 

Cidade: Barra do Garças-MT

Resumo da Inicial:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 225270 Nr: 6061-23.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gervasio de Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Gervasio de Azevedo Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Rua dos Araes, Qd 18, Lt Area ( Cháraca 

Funilaria Farias ), Bairro: Cidade Velha, Cidade: Barra do Garças-MT

Resumo da Inicial:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 170505 Nr: 2905-32.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarez Sousa Barboza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Juarez Sousa Barboza, Cpf: 

20230010130, Rg: 295.942 SSP MT Filiação: Angelo de Sousa Barboza e 

Arcendina Alves Barboza, data de nascimento: 13/04/1956, brasileiro(a), 

natural de Barra do garças-MT, divorciado(a), corretor, Endereço: Rua 

Serra Dourada, Qd. 98, Lt.23, Bairro: São José, Cidade: Barra do 

Garças-MT

Resumo da Inicial:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 179527 Nr: 1513-23.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Inês Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Maria Inês Rodrigues, Cpf: 

49581228187, Rg: 925989 ssp MT Filiação: , brasileiro(a), viuvo(a), 

rurícola, Endereço: Rua Diplomata,s/n, Cidade: Barra do Garças-MT

Resumo da Inicial:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 160671 Nr: 1344-07.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sueli Barbosa Castello, José Roberto Simon 

Castello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): José Roberto Simon Castello, Cpf: 

05662303800, Rg: 3.138.195 SSP MT Filiação: José Castelo Filho e Maria 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102305/4/2018 Página 45 de 689



de Lourdes Simon Castello, data de nascimento: 15/07/1944, brasileiro(a), 

natural de Aguaí-SP, solteiro(a), pecuarista/comerciante, Endereço: Rua 

das Palmeiras, 693, Bairro: Recanto das Acácias - Fone: 66 3405-2231, 

Cidade: Barra do Garças-MT

Executados(as): Sueli Barbosa Castello, Cpf: 16863597802 Filiação: , 

brasileiro(a), solteiro(a), comerciante, Endereço: Rua das Palmeiras, 693, 

Bairro: Recanto das Acácias, Cidade: Barra do Garças-MT

Resumo da Incial:

Decisão/Despacho:PROCESSO CÓD. 160671

Vistos.

Tendo em vista que os devedores não foram encontrados para sua 

citação pessoal, apesar das diligências realizadas, defiro o pedido de 

retro e determino a citação por edital dos executados Sueli Barbosa 

Castelo e José Roberto Simon Castello, com prazo de 20 (vinte) dias, nos 

termos do artigo 256, §3º, do Código de Processo Civil.

 Após, abra-se vista ao autor para manifestação.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 01 de março de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 253745 Nr: 8848-88.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita Silva Araujo Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Estado de 

Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pollyana Machado de 

Moraes Varjão - OAB:MT 14.025

 PROCESSO 8848-88.2017.811.0004 - CÓDIGO 253745

Vistos.

Intime-se conforme requerido às fls.44.

Tendo em vista o lapso temporal percorrido desde o último atestado 

médico juntado aos autos, intime-se a autora para apresentar laudo 

comprovando a continuação do tratamento.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 08 de fevereiro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 189832 Nr: 10176-58.2014.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YKFC, KPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Ramos Vilela- Defensor 

Público - OAB:, Nádia Nayara Nardes Farias - OAB:MT 23.942

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Arlete Alves do Nascimento - OAB:14024/MT

 Intimação da parte autora, para no prazo de 05 (cinco)dias, manifestar-se 

nos autos acerca do parecer ministerial de fls. 108.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268526 Nr: 18417-16.2017.811.0004

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maristela Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Henrique Fagundes Marques - OAB:MT 17.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA CAROLINA COELHO 

MAGRINI - OAB:9.579-B, CELSO MARTINS SPOHR - OAB:2.36, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, TÂNIA DE 

FÁTIMA FANTE CRUZ - OAB:3.378

 PROCESSO 8417-16.2018.811.0004 - CÓD. 268526

Vistos.

Tendo em vista que estão preenchidos os requisitos necessários 

constantes nos artigos 319 e 320 do CPC, RECEBO a peça exordial.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça ao requerente.

Tendo em vista que figura no polo passivo ente público, em homenagem ao 

princípio da indisponibilidade dos bens públicos e a ausência de lei 

específica, deixo de designar audiência de conciliação.

CITE o requerido, para, no prazo legal, apresentar contestação.

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 09 de janeiro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177358 Nr: 11566-97.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clayton Benini Me

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Filipe Augusto de Freitas 

Queiroz - OAB:GO 26.049

 INTIMAÇÃO da parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o valor referente aos honorários advocatícios devidos, no quantum 

correspondente a R$ 5.644,74 (cinco mil e seiscentos e quarenta e quatro 

reais e setenta e quatro centavos), sob pena de aplicação de multa de 

10% (dez por cento) e incidência de honorários advocatícios, também no 

percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor desta execução, 

conforme §1º, do artigo 523, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 170743 Nr: 3196-32.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itau s/a da Comarca de Barra do 

Garças, Sicredi - Cooperativa de Crédito Rural do Médio Araguaia Ltda, 

Basa - Banco da Amazônia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:MT 6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, ERNESTO BORGES FILHO - OAB:OAB/MS-379, 

EVANDRO CESAR - OAB:13.413-A-MT, Juliana Ribeiro Tavares - 

OAB:12.660-MT, Marcelo Augusto Borges - OAB:MT 6.189, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A, THAYSE TEIXEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:17497

 INTIMAÇÃO dos executados para que, em 15 (quinze) dias, promovam a 

quitação das verbas honorárias correspondentes ao causídico, no valor 

total de R$ 2.339,56 (dois mil e trezentos e trinta e nove reais e cinquenta 

e seis centavos), sob pena de aplicação da multa prevista no artigo 523, § 

1º, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176363 Nr: 10330-13.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. DA SILVA ME, Maria Auxiliadora da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian - 

OAB:11.640, MARCOS ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:6.171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora, para que, no prazo de 05 dias, 

efetue o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

18,00 (dezoito reais), através da Guia competente, a ser expedida junto ao 
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Sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo 

juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 266239 Nr: 16916-27.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wellington Rodrigo Lima dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Dilson Carvalho da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DOMINGOS FERREIRA 

VILASBOA - OAB:40.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 204358 Nr: 6261-64.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. S. DOS SANTOS E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 246227 Nr: 3670-61.2017.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clovis Ferreira Minaré, Claudio Ferreira Minaré

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Alessandro Carrega Dal Pozzo, 

Fabio Rocha Nimer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Magurno Fernandes - 

OAB:97.217-MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 266617 Nr: 17129-33.2017.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wesley de Abreu Luiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célia Beatriz Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 234848 Nr: 12665-97.2016.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB Administradora de Consórcios S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cairo Carvalho de Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sadi Bonatto - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 210782 Nr: 10000-45.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Farias Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 5962 Nr: 1305-69.1996.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Inês Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Máximo Chaves, Luciano 

Rezende Chaves, Luciene Rezende de Souza Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Marclio 

Cardoso - OAB:27.570-GO, Olímpio Rodrigues de Souza - 

OAB:5.235-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dulcinéia Vieira Lima - 

OAB:28.859, Luceny Rodrigues Severino de Lima - OAB:GO 13.988, 

Tayná Maria de Sousa Santos - OAB:MT 16.065, Walter Mendes 

Duarte - OAB:2096/GO

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 265530 Nr: 16510-06.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wagner Batista de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamento s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327, MAURICIO COSTA BARBOSA - 

OAB:19.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

contestação de fls. 62/76, prazo QUINZE dias.

4ª Vara Cível
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 232712 Nr: 11009-08.2016.811.0004

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JNS, LMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VVG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudino Bortolanza - OAB:MT 

21.716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA DE SOUSA NOBRE - 

OAB:MG 136.343

 VISTOS.

Tendo em vista que o magistrado titular deste Juízo foi removido para outra 

comarca, cancelo, por ora, a audiência aprazada com a finalidade de 

adequação da pauta, uma vez que este magistrado estará cumulando a 3ª 

e a 4º vara cível desta comarca.

Assim que possível inclua-se em pauta, com prioridade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274340 Nr: 3701-47.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arthur Souza Barros, Josephson Barros de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Colégio Luminar Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina de Jesus P. S. 

Scotton - OAB:MT 20.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, DEFIRO o pedido de liminar para determinar a 

impetrada que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, matricule o 

impetrante no Pré I da Educação Básica Infantil. Notifique-se a autoridade 

impetrada a fim de que, no prazo de dez (10) dias, preste as informações 

que julgue necessárias (Lei nº 12.016/09, art. 7º, I).Findo o prazo de 10 

(dez) dias, vindo ou não as informações da Autoridade Impetrada, 

ouça-se o representante do Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias 

e, após, venham os autos imediatamente conclusos para 

sentença.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 202893 Nr: 5422-39.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFdC, VAdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166, Keila Lopes Morais - OAB:18.039-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo, apresentar memoriais, nos termos do art. 364, §2º do CPC.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 272815 Nr: 2853-60.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias de Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 272815

 1. Oriundo da Comarca de Nova Mutum, reeducando aportou na unidade 

prisional de Barra do Garças, conforme ofício de fl. 307.

 2. O cálculo de fl. 294 aponta progressão para 08.10.2018.

3. Vistas ao Ministério Público e Defesa.

4. Aguarde-se eventual progressão.

 Barra do Garças- MT, 27.3.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 188530 Nr: 9110-43.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio Rêgo de Oliveira Mattos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 188530

1. Cumpra-se a decisão de fl. 352.

2. No cálculo, inclua-se a condenação oriunda dos autos de cód. 

259201/Barra do Garças.

 Barra do Garças, 03.04.2018

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 259201 Nr: 12334-81.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio Rêgo de Oliveira Mattos, Poliana 

Aparecida Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 . Dispositivo

a) Absolvo o denunciado Poliana Aparecida Silva, pelo crime previsto no 

artigo 171, caput, CP, nos termos do artigo 386, VII, CPP;

b) Absolvo o denunciado Fabricio Rêgo de Oliveira Mattos, pelo crime 

previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, nos termos do artigo 386, 

VII, CPP;

c) Condeno o denunciado Fabricio Rêgo de Oliveira Matos, como incurso 

nas sanções do art. 171, caput, CP, por 2(duas) vezes, nos termos do 

artigo 71, caput, do Código Penal, pelo que lhe aplico a pena de 1(um) ano 

e 9(nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado;

d) Aplico, ainda, a pena de pecuniária no montante de 20 (vinte) 

dias-multa, na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo o dia multa;

e) Nego o direito de recorrer em liberdade;

f) Na intimação do réu, cumpra-se o art. 1.421/CNGC/TJMT;

g) Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, comunique-se à 

Justiça Eleitoral, para fins do art. 15, inc. III, CF/88; forme-se guia de 

execução penal definitiva, para ser somada a pena no executivo de cód. 

188530/Barra do Garças, para onde também deverá ser encaminhada a 

guia de executivo penal provisória;

h) Intimem-se as vítimas;

i) As vítimas e a ré absolvida deverão pleitear, na esfera cível, a 

devolução dos valores apreendidos;

 j) Enquanto não definida na esfera cível a restituição, os valores deverão 

permanecer ser vinculados em conta judicial, diferente da conta vinculada 

à Res. 154/CNJ, pelo prazo de 01 (um) ano, o qual, se ultrapassado, sem 

pretensão restitutória dos interessados, justificada a remessa do valor 

para conta judicial vinculada à Res. 154/CNJ;

k) Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 176559 Nr: 10568-32.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arthur Costa Berlatto, Carlos Eduardo Vilarinho 

Bonfim, Diogo Nogueira Fernandes, José Feitosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXADRE RODRIGUES DA 

FONSECA FILHO - OAB:5751/MT, Blainy Danilo Matos Barbosa - 

OAB:MT 16.023, Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos, para que se proceda, via DJE, à 

intimação do advogado do acusado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar(em) alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 84809 Nr: 7965-59.2008.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José da Cruz Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876, Sidnei Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 Incluo a relação jurídica processual na sessão de julgamento pelo Egrégio 

Tribunal do Júri desta Comarca, na sessão extraordinária, designada para 

o dia 16.04.2018 às 12h30min;b)Designo o dia 30.03.2018, às 13h para 

sorteio dos jurados;c)Intimem-se as testemunhas apresentadas pelas 

partes em sede do art. 422, do CPP, conforme fl. 235;d)Intime-se o réu, 

pessoalmente, ante certidão de fl. 253; e)Convoquem-se os Jurados 

sorteados (art. 434, CPP), alterado pela Lei 11.689/2008);f)Providencie-se 

cópia da pronúncia (fls. 233-239), do acórdão que confirmou a pronúncia 

(fls. 281-284) e desta decisão aos jurados (art. 472, parágrafo único, 

CPP);g)Intimem-se o Ministério Público e a Defesa Técnica;h)Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 270807 Nr: 1524-13.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andriw Henrique Flor de Paulo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O, Lucas dos Santos Fernandes - OAB:22838, 

Mauricio Silveira Júnior - OAB:22272/O

 Decisão

Autos de cód. 270807

 1. Da análise da resposta

 O denunciado Andriw Henrique Flor de Paulo, por intermédio de seu 

advogado constituído, postula a nulidade absoluta do processo a partir do 

recebimento da denúncia, sustentando violação ao rito estabelecido pelo 

art. 55, da Lei 11.343/06, bem como alegando cerceamento de defesa.

Por via de consequência, postula a revogação da prisão preventiva e, 

subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito do art. 28, da 

11.343/06, e consequente relaxamento da prisão.

Quanto à alegação de nulidade do processo levantada pela defesa, 

entendo que não houve cerceamento do direito de defesa, pois não 

obstante o direito de defesa tenha sido oportunizado após o juízo de 

admissibilidade da exordial, o réu após regularmente citado compareceu 

nos autos por meio de advogado constituído e apresentou resposta à 

acusação, peça, aliás, em que é possível alegar idêntico conteúdo da 

“defesa prévia” que alude o art. 55, da Lei nº. 11.343/06, ou seja, poderá 

arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer 

documentos e justificações, arrolar testemunhas e especificar as provas 

que pretende produzir.

O cerceamento de defesa ocorreria se não tivesse sido oportunizada à 

defesa a apresentação de sua peça, o que não foi o caso dos autos.

Ademais, o rito ordinário é mais benéfico ao réu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO 

DE USO PERMITIDO. PRELIMINARES DE NULIDADE DECORRENTES DE 

OFENSA AO ARTIGO 212 DO CPP E AO ARTIGO 55 DA LEI Nº 11.343/06, 

E DE NULIDADE DA PROVA EM RAZÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. 

MÉRITO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DAS PENAS E ISENÇÃO 

DAS PENAS DE MULTA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AFRONTA AO 

ART. 212 DO CPP. Cumprindo ao Juiz, no exercício da atividade 

jurisdicional, decidir quais a perguntas que devem ou não ser formuladas 

às testemunhas, não há falar em nulidade processual pelo exercício desse 

poder. Exegese do art. 212 do CPP. Preliminar afastada. PRELIMINAR DE 

NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 55 DA LEI Nº 

11.343/2006. Caso dos autos em que foi adotado pelo Juízo o rito 

ordinário, não importando qualquer prejuízo à Defesa; ao contrário, por 

preconizar que o interrogatório dos réus seja o último ato da instrução, 

acaba por lhe ser mais benéfico, haja vista apresentar sua versão dos 

fatos depois de conhecer a totalidade da prova produzida. Ademais, a 

alegada nulidade por ausência da defesa preliminar não subsiste diante da 

apresentação de resposta à acusação, sendo que a finalidade dessas 

peças são idênticas, uma vez que em ambas é possível suscitar 

preliminares, alegar toda a matéria de defesa, apresentar documentos e 

rol de testemunhas. Nulidade haveria se não tivesse sido oportunizada à 

defesa a apresentação de nenhuma das referidas peças, o que não foi o 

caso dos autos ao ser adotado o rito ordinário. Além do mais, o fato de o 

Juízo ter imprimindo o rito ordinário atingiu a finalidade pretendida, isto é, a 

existência do contraditório, motivo por que não se constata qualquer 

prejuízo ao réu. Preliminar de nulidade rejeitada. PRELIMINAR DE ILICITUDE 

DA PROVA POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. Configurado o 

estado flagrancial, afastada está qualquer ilegalidade em eventual busca 

domiciliar efetivada, porquanto o próprio inciso XI do artigo 5º da 

Constituição Federal, quando estabelece a inviolabilidade do domicílio, 

excepciona a regra em casos de flagrante delito. Outrossim, por tratar o 

delito de tráfico de drogas de crime de natureza permanente, cuja 

consumação se protrai no tempo, o flagrante se verifica no momento em 

que é constatada uma das ações previstas no tipo penal, sendo crime de 

ação múltipla. Preliminar afastada. MÉRITO. Tráfico de drogas. Caso 

concreto em que policiais civis, após a realização de campana, e diante da 

notícia da prática de tráfico de drogas pelo acusado DANIEL, adentraram 

na residência onde se encontravam os acusados, logrando êxito em 

apreender considerável quantidade de crack e maconha. Materialidade do 

crime demonstrada. Autoria parcialmente comprovada, na medida em que 

o acusado DANIEL admite a prática delitiva e isenta a co-ré PATRÍCIA, sua 

companheira, de qualquer responsabilidade sobre tais atos, e nenhuma 

prova há nos autos dando conta de que PATRÍCIA tivesse participação no 

comércio ilícito. Condenação do réu DANIEL mantida. Proclamada a 

absolvição da acusada PATRÍCIA. Posse ilegal de munição de arma de 

fogo. Caso em que encontrados e apreendidos seis projéteis de calibre 38 

no interior da residência dos réus. Sendo incontroverso que na residência 

onde ocorridos os fatos estavam ambos os réus, e nada havendo de 

concreto acerca da apreensão da munição (se estava na posse direta de 

um dos acusados, ou escondida entre os bens pessoais de um deles, ou 

qualquer outra circunstância que pudesse determinar a quem pertenciam 

os projéteis), não se pode afirmar, estreme de dúvidas, que era DANIEL 

quem possuía os projéteis, pois aberta a possibilidade de que 

pertencessem à PATRÍCIA. Ausente prova da autoria delitiva, a absolvição 

do acusado DANIEL é a medida que se impõe. APENAMENTO. Pena-base 

Possibilidade de utilização da quantidade e da natureza dos entorpecentes 

para exasperar a pena-base, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. 

Pena-base mantida. Pena de multa que decorre da condenação, sendo 

inviável o seu afastamento pela suposta impossibilidade de pagamento. 

Questão que deve ser submetida ao Juízo da Execução Penal, a fim de 

que este defina o modo de pagamento da multa. Quantum das penas de 

multa reduzido, em consonância às penas carcerárias. PRELIMINARES 

AFASTADAS, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação 

Crime Nº 70073387516, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Victor Luiz Barcellos Lima, Julgado em 13/07/2017).

(GRIFO NOSSO)

Ante a alegação da inobservância da aplicação do art. 55, da Lei 

11.343/06, prevalece o entendimento jurisprudencial no sentido de que 

essa inobservância implica nulidade relativa, sendo que, para acolhimento 

desta deveria ter sido demonstrado o prejuízo nos autos.

Em matéria de nulidades o Código de Processo Penal adota o princípio pas 

de nullité sans grief (art. 563, do CPP), pelo qual a declaração de nulidade 

de um ato processual depende da comprovação do prejuízo para a 

acusação ou defesa.

 In casu a defesa embora tenha sustentado a ocorrência de nulidade 

processual não demonstrou e nem provou a ocorrência de qualquer 

prejuízo para o acusado, pelo que afasto de plano a aludida alegação 
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defensiva.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 55 

DA LEI N.º 11.343/06. DEFESA PRÉVIA. INOBSERVÂNCIA DO RITO 

PROCESSUAL. APRESENTAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO. INSURGÊNCIA NÃO APRESENTADA NO MOMENTO 

PROCESSUAL OPORTUNO. DECRETO CONDENATÓRIO. PRECLUSÃO. 

NULIDADE RELATIVA. PRISÃO EM FLAGRANTE. VEDAÇÃO AO RECURSO 

EM LIBERDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM 

DENEGADA. I. A Eg. Quinta Turma desta Corte entende que a 

inobservância do trâmite processual disciplinado no art. 55, da Lei n.º 

11.343/06, implica nulidade relativa, que para ser reconhecida necessita 

da alegação oportuna juntamente com a comprovação do prejuízo. II. 

Superado o momento processual adequado, não há que se falar na 

nulidade ora trazida ao exame desta Corte, principalmente em sede de 

habeas corpus, marcado por cognição sumária e rito célere. A 

irresignação, agora, deverá ser veiculada nas vias ordinárias de recurso, 

para exame do Tribunal a quo, em sede de apelação. III. Não se reconhece 

a possibilidade de apelar em liberdade a réu que não pode ser beneficiado 

com o direito à liberdade provisória, em razão do entendimento "de que 

não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a 

instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, 

se mantidos os motivos da segregação cautelar" (STF, HC 89.824/MS, 1.ª 

Turma, Rel. Min. CARLOS AYRES BRITTO, DJe de 28/08/2008). IV. Ordem 

denegada. (HC 238.170/MT, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, 

julgado em 07/08/2012, DJe 14/08/2012)

(GRIFO NOSSO)

Quanto à pretensão de desclassificação do delito para o tipo penal do art. 

28, da Lei 11.343/06, entendo que sua análise depende de instrução 

verticalizada, incompatível, portanto, a atual fase processual, pelo que 

afasto, por ora, a referida alegação.

No que tange ao pleito de revogação da prisão, não foi trazido aos autos 

pela defesa fato formal e substancialmente novo capaz de alterar o 

contexto que deu azo à decretação da prisão cautelar, pelo que afasto a 

pretensão defensiva.

Quanto à integridade da exordial acusatória, verifico ter sido observado o 

art. 41, do CPP, com narrativa do fato criminoso com todas as suas 

circunstâncias e adequada qualificação do denunciado. A justa causa 

para a ação penal, igualmente, encontra-se devidamente caracterizada, 

especialmente pelo laudo preliminar de fls.25/27, pelo que ratifico o 

recebimento da denúncia.

2. Dispositivo

1) Afasto as preliminares levantadas pela defesa às fls. 93/102;

2) Ratifico a decisão de recebimento da denúncia de fl.91;

3) Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20/04/2018 às 

14h(horário de MT);

4) Intimem-se.

5) Cumpra-se.

Barra do Garças, 04.04.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 208430 Nr: 8578-35.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano de Oliveira Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 208430

Em 03.04.2018 às 16h00min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. O MM Juiz em 

áudio sentenciou absolvendo o réu determinando o arquivamento em 

imediato, com devolução da tornozeleira ao Estado através da direção da 

cadeia pública. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente 

termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

réu

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 167389 Nr: 10190-13.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Castilho Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO WALKER - 

OAB:15.563, CARLOS MELGAR NASCIMENTO - OAB:17735, JOÃO 

GABRIEL DAN LOPES - OAB:15.678

 Intimação do advogado do réu para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar as alegações finais nos autos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 218147 Nr: 1731-80.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Marques dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALEX MARQUES DOS SANTOS, Cpf: 

04230029101, Rg: 2.031.826-0, Filiação: Eliene Barboza dos Santos e 

Evair Marques de Rezende, data de nascimento: 06/08/1991, brasileiro(a), 

natural de Ribeirão Cascalheira-MT, solteiro(a), lombador, Telefone 65 

9922-6001. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Réu foi denunciado como incurso na conduta 

praticada nos preceitos descrita no art. 155,§ 4º, inc. II ( abuso de 

confiança), do código Penal

Despacho: Vistos, etc.Defiro a cota ministerial retro.Cite-se o acusado, por 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 361, do CPP, com 

os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 

396, caput).Na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, 

caput).Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marimeire Bezerra da 

Silva, digitei.

Barra do Garças, 04 de abril de 2018

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193419 Nr: 12680-37.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Nonato Silva de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAIMUNDO NONATO SILVA DE 

OLIVEIRA, Cpf: 77194284120, Rg: 10402993, Filiação: Eva Silva de Oliveira 

e Raimundo Guedes de Oliveira, data de nascimento: 21/06/1976, 

brasileiro(a), natural de Cristalandia-TO, solteiro(a), professor, Telefone 

9233-5448. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Réu foi denunciado como incurso na conduta 

praticada nos preceitos descrita no art. 63, inciso I, do Decreto-lei nº 

3.688/1941

Despacho: Vistos, etc.Defiro a cota ministerial retro.Cite-se o acusado, por 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 361, do CPP, com 

os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 

396, caput).Na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, 

caput).Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marimeire Bezerra da 

Silva, digitei.

Barra do Garças, 04 de abril de 2018

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170236 Nr: 2545-97.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Lacerda de Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RICARDO LACERDA DE PAIVA, Rg: 

3728413, Filiação: Ana Maria Lacerda e Helio Antônio de Paiva, data de 

nascimento: 06/01/1978, brasileiro(a), natural de Goiânia-GO, 

divorciado(a), motorista. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Réu foi denunciado como incurso na conduta 

praticada nos preceitos descrita no art. 302, CTB

Despacho: Vistos, etc.Defiro a cota ministerial retro.Cite-se o acusado, por 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 361, do CPP, com 

os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 

396, caput).Na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, 

caput).Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marimeire Bezerra da 

Silva, digitei.

Barra do Garças, 04 de abril de 2018

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238887 Nr: 15402-73.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCELINO PUPI ETROIOWE, Filiação: 

Maria Nazarelo Tsinhotal Edzama e Dezidério Eterno, data de nascimento: 

03/06/1984, brasileiro(a), natural de Barra do Garças-MT, convivente, 

profesor. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Réu foi denunciado como incurso na conduta 

praticada nos preceitos descrita no art. 21 do Decreto-lei 3.688/41, por 

duas vezes c/c art. 5º, II e III e art. 7º, I da Lei nº 11.340/2006.

Despacho: Vistos, etc.Defiro a cota ministerial retro.Cite-se o acusado, por 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 361, do CPP, com 

os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 

396, caput).Na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, 

caput).Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marimeire Bezerra da 

Silva, digitei.

Barra do Garças, 04 de abril de 2018

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236238 Nr: 13599-55.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOVERCY JOSÉ LOPES, Cpf: 

56853092104, Rg: 5078203, Filiação: Maria de Lurdes Lopes e Devarci 

José Lopes, data de nascimento: 25/01/1976, brasileiro(a), Telefone 

99207-6522. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Réu foi denunciado como incurso na conduta 

praticada nos preceitos descrita no art. 129 § 9º e art. 147, caput, do 

código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal

Despacho: Vistos, etc.Defiro a cota ministerial retro.Cite-se o acusado, por 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 361, do CPP, com 

os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 

396, caput).Na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, 

caput).Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marimeire Bezerra da 

Silva, digitei.

Barra do Garças, 04 de abril de 2018

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237392 Nr: 14375-55.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio José Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SÉRGIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS, 

Cpf: 54985854115, Rg: 0998.391-0, Filiação: José Francisco dos Santos e 

de Corina Pereira dos Santos, data de nascimento: 02/05/1975, 

brasileiro(a), natural de Aragarças-GO, solteiro(a), aux.de 

expedição/açougueiro/tratorista, Telefone 9604-2888/3401-4989. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Réu foi denunciado como incurso na conduta 

praticada nos preceitos descrita no art. 306 do código de trânsito 

Brasileiro

Despacho: Vistos, etc.Defiro a cota ministerial retro.Cite-se o acusado, por 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 361, do CPP, com 

os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 

396, caput).Na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, 

caput).Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marimeire Bezerra da 

Silva, digitei.

Barra do Garças, 04 de abril de 2018

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 214134 Nr: 11932-68.2015.811.0004

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia Municipal de Polícia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hiago Saraiva Ferrari, Gabriel Alves Machado, 

Luiz Fernando Peres da Silva, Antônio Paulo Benevides do Carmo Filho, 

Acauê Marques Alves, Victor Hugo de Oliveira Piauí, Mikael Castro da 

Silva, Yuri dos Santos Vidal, Karollyne Silva Guimarães, Gabriel de Oliveira 

Piauí, Rennan de Castro Silva, Pedro Henrique Carvalho Leão, MATEUS 

BATISTA MARRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:MT 6.293-A, Rogério Nóbrega da Silva - OAB:MT 

14.736-A, Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 Diante do exposto, julgo improcedente o pedido de restituição formulado 

Maria das Graças Parreira Saraiva, nos termos do artigo 118 do Código de 

Processo Penal.P.R.I.Transitada em julgado, certifique-se e cumpra-se 

conforme já determinado à fl. 769.Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 03 de 

abril de 2018.Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza 

de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013014-61.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NICIO MACHADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA MARIANO DE CASTRO SILVA OAB - MT0019349A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JHONATAN SILVA DE OLIVEIRA OAB - MT0017752A (ADVOGADO)

 

1. Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a utilização 

dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se faz a 

penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que uma vez 

não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as execuções 

têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por parte de 

quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, conforme 

autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno oficial de 

justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, deverá 

nomear a parte exequente como fiel depositária dos indigitados bens, a 

teor do art. 840, §1°, do CPC. Na hipótese da remoção implicar em 

despesas para o transporte dos bens, deverão elas ser arcadas pela 

parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de justiça ponderá-las 

e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens constritos para custeá-las. 

Assim sendo, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, 

cabendo ao oficial de justiça proceder à penhora e remoção de tantos 

bens quantos bastem para amortização da dívida, realizando suas 

avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, caput, da Lei 9.099/95), 

indagando se a parte executada pretende dá-los como pagamento da 

dívida. 2. Na hipótese de não encontrar-se quaisquer bens penhoráveis 

(antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da Lei dos Juizados 

Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na certidão todos os 

bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do Devedor (art. 

836, § 1º e § 2º, do CPC). 3. Em caso de não pagamento do débito, após a 

lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o devedor que 

poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 9.099/1995) a 

presente execução, podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, 

inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas no art. 525 do CPC. 4. 

Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno oficial de justiça pelo 

disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, lavrando o competente auto 

nos moldes do artigo 838 do mesmo código. Se a parte executada fechar 

as portas da “casa” a fim de obstar a penhora de bens, o oficial deverá 

comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a ordem de arrombamento (art. 846 

do CPC). 5. Existindo bens gravados de ônus reais, a penhora recairá 

sobre a coisa dada em garantia, independentemente de nomeação (art. 

842 do CPC). Não sendo possível localizar a parte executada para a 

intimação da penhora, competirá ao oficial certificar detalhadamente as 

diligências realizadas, caso em que este magistrado poderá dispensar a 

intimação ou determinar novas diligências, consoante inteligência do artigo 

841 do CPC c/c 53 e seguinte da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte 

executada bens neste foro, dê vida ao art. 845 do CPC. 6. DEFIRO as 

benesses do art. 212, § 2º, do CPC, outorgando ao oficial de justiça as 

prerrogativas ali insculpidas. 7. Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. 9. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-46.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE GOMES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

Certifique se as custas processuais referentes ao processo em análise 

foram devidamente recolhidas. Sendo positiva a resposta, arquive-se os 

autos mediante as baixas e anotações necessárias. Do contrário, intime a 

parte requerente para realizar a complementação. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012047-84.2014.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO RIBEIRO RODRIGUES LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO COSTA E SOUZA LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCIO VICTOR DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA SANTOS OAB - MT0012607A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO)

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

1. DEFIRO a adjudicação, determinando a intimação do terceiro 

interessado/adjudicante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

o valor do débito atualizado e, em igual prazo, deposite a diferença entre 

aquele valor e o valor do bem, se houver. 2. Após, lavre-se o auto de 

adjudicação (art. 877 do CPC), intimando-se tão somente a parte 

adjudicante pessoalmente ou na pessoa de seu defensor constituído, para 

assiná-lo no prazo de quarenta e oito horas. 3. Não encontrando o bem, 

intime-se o depositário para entregá-lo no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, ou para que deposite em juízo o valor equivalente em dinheiro, sob 

pena de não fazendo, reputar-se ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo incidir em multa de até 20% (vinte por cento) do valor atualizado 

do débito em execução, nos termos do art. 774 do Código de Processo 

Civil. 4. Intime-se. 5. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011274-34.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALCY MERCEDES JUNQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLY MESQUITA MORAES NAVES (REQUERIDO)

 

INDEFIRO o pedido contido no ID 11718926, haja vista o considerável lapso 

temporal decorrido entre a data do manejo da ação e a presente data sem 

sequer a citação da parte requerida. Entretanto, para que pescadores de 

águas turvas não aleguem desleixo por parte deste magistrado, CONCEDO 

o prazo de 30 (trinta) dias, para que a parte requerente indique o correto 

endereço da requerida, sob pena de extinção. Encerrado o prazo 

concedido, faça conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000409-37.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA DENISE ALTHAUS THOMAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

 

1. DEFIRO a parte promovente os benefícios da justiça gratuita nos termos 

da Lei 1.060/1950. 2. Observando que a inicial preenche os requisitos do 

Diploma Processual Civil, especificamente no que concerne aos seus 

artigos 319 e 320, não sendo caso de aplicabilidade do art. 321 do mesmo 

codex, não estando patente a falta das condições da ação e ausência dos 

pressupostos processuais, recebo a vestibular dando continuidade à 

atividade jurisdicional deste juízo. 3. DETERMINO à Secretaria do Juizado 

Especial da Fazenda Pública que agende a audiência de tentativa de 

conciliação, bem como proceda à citação da parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 6° da Lei 12.153/09, para comparecimento à 

audiência de conciliação, oportunidade em que poderá contestar a ação 

em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada 

a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). 4. Intime-se a 

parte autora para comparecer ao ato designado, sendo advertida de que o 

não comparecimento acarretará em arquivamento deste pedido. 5. 

Cumpra-se. 6. Expeça-se o necessário. 7. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT.

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

Processo Número: 1000234-43.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PLACIDO PEREIRA DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência 1681 - Cuiabá-MT 

(INTERESSADO)

 

Tendo em vista tratar-se de requerimento de alvará relativo ao saque de 

valores de titular já falecido, o que independe de inventário nos termos da 

Lei 6.858/1980 c/c 666 do CPC, resta flagrante a competência da Justiça 

Estadual. Assim sendo e observando que a inicial preenche os requisitos 

do Diploma Processual Civil, especificamente no que concerne aos seus 

artigos 319, 320, não sendo caso de aplicabilidade do art. 321 do CPC e 

não estando patente à falta das condições da ação e a ausência dos 

pressupostos processuais, recebo a presente dando continuidade à 

atividade jurisdicional deste juízo. Vista ao representante do Ministério 

Público, eis que o feito reclama a sua participação (art. 178, do CPC). 

Após manifestação do MP, faça conclusos para sentença, na hipótese do 

parecer favorável, ou eventual cota asseverando não ser causa que 

reclame a participação do parquet. Havendo pedido para produção de 

eventual diligência, desde já intime a parte autora para realizá-la, caso seja 

da sua incumbência, ou promova a conclusão se depender de prévia 

manifestação judicial. Intime-se. Cumpra-se com URGÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000594-12.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE ROSA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000475-17.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON NEDIO DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: FABIANA CARLA DE OLIVEIRA - MT16659/O para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

29/05/2018 Hora: 14:40 /mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010663-18.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FLOSINO REZENDE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS OAB - MT0020478A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMA MORAES LIMA (REQUERIDO)

NORMA LUCIA MORAES LIMA (REQUERIDO)
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MARIA DAS GRACAS MORAES LIMA ORMENEZE (REQUERIDO)

ALINE MORAES LIMA (REQUERIDO)

TELMA MORAES LIMA (REQUERIDO)

MARLUCIA SEBASTIANA LIMA DE MORAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO)

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.

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

Processo Número: 1000461-33.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELESTE SAAD GUIRRA (REQUERENTE)

FREDERICO JORGE SAAD GUIRRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA EUGENIA SAAD GUIRRA OAB - GO19952 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

Tendo em vista tratar-se de requerimento de alvará relativo ao saque de 

valores de titular já falecido, o que independe de inventário nos termos da 

Lei 6.858/1980 c/c 666 do CPC, resta flagrante a competência da Justiça 

Estadual. Assim sendo e observando que a inicial preenche os requisitos 

do Diploma Processual Civil, especificamente no que concerne aos seus 

artigos 319, 320, não sendo caso de aplicabilidade do art. 321 do CPC e 

não estando patente à falta das condições da ação e a ausência dos 

pressupostos processuais, recebo a presente dando continuidade à 

atividade jurisdicional deste juízo. Vista ao representante do Ministério 

Público, eis que o feito reclama a sua participação (art. 178, do CPC). 

Após manifestação do MP, faça conclusos para sentença, na hipótese do 

parecer favorável, ou eventual cota asseverando não ser causa que 

reclame a participação do parquet. Havendo pedido para produção de 

eventual diligência, desde já intime a parte autora para realizá-la, caso seja 

da sua incumbência, ou promova a conclusão se depender de prévia 

manifestação judicial. Intime-se. Cumpra-se com URGÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001111-17.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARTHOLOMEU SOARES DE ANDRADE NETO (REQUERIDO)

 

Em que pese já se tenha ocorrido audiência de conciliação, infiro ser 

necessária a realização de nova solenidade ante o requerimento 

formulado no ID 11407837. Assim sendo, com fulcro na inteligência 

extraída do art. 2°, §§ 2° e 3°, c/c art. 139, V, ambos do CPC, DETERMINO 

seja designada nova data para realização de enseada conciliatória, 

calhando destacar que a ausência injustificada de quaisquer das partes 

incidirá nas sanções processuais pertinentes, qual seja, a contumácia 

cuidando-se da parte autora e a revelia tratando-se da requerida. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000149-57.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDMARA MIRANDA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MORGANA (EXECUTADO)

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000535-87.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA APARECIDA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA OAB - MT0018256A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO MARQUES FERREIRA (EXECUTADO)

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001111-17.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARTHOLOMEU SOARES DE ANDRADE NETO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) 

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - MT0008963A, para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 05/06/2018 

Hora: 15:00 (MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011700-51.2014.8.11.0004

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102305/4/2018 Página 54 de 689



Parte(s) Polo Ativo:

MARISA VIEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FLAVIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0018826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT0018305A (ADVOGADO)

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A (ADVOGADO)

 

1. Verifico que o montante executado se insere no conceito de pequeno 

valor, não havendo como se olvidar do que preconiza o art. 100, § 3º, da 

Cártula Magna c/c art. 87 do ADCT, pois com o advento da Lei nº 

10.259/2001 as obrigações de pequeno valor passaram a ser definidas - 

para fins do indigitado art. 100, § 3º - pelo mesmo parâmetro estabelecido 

como limite para a competência dos Juizados Especiais Federais (60 

salários mínimos), razão pela qual DETERMINO a secretaria que expeça 

oficio requisitório de pequeno valor, observando as instruções normativas 

e os formulários emanados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. 2. Intime-se 3. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011700-51.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA VIEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FLAVIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0018826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT0018305A (ADVOGADO)

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS Impulsionamento por Certidão 

Conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os presentes 

autos para que seja a parte executada DETRAN/MT – Departamento 

Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso, intimada a se manifestar 

sobre os cálculos juntados pela parte exequente, no prazo de 30 (trinta) 

dias. BARRA DO GARÇAS, 4 de abril de 2018. CRISTIANE MARIA 

DONADEL Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 TELEFONE: (66) 3402-4400 ramal 239

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000507-22.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELSON BALBINO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Assim sendo, no que 

tange à probabilidade do direito, denota-se dos documentos carreados 

nos autos que a parte autora tentou resolver administrativamente o 

imbróglio, contudo sem êxito, face a resistência da requerida, sem olvidar 

ao fato de que os números de protocolos juntados demonstram a desídia 

da requerida em resolver o problema face a hipossuficiência do 

consumidor requerente. No que tange o requisito do perigo de dano, este 

emerge circunstanciadamente pelo simples fato de que nos dias 

contemporâneos a internet é extrema necessidade para o cotidiano, 

porquanto possibilita ao usuário inúmeras facilidades, além do que em 

alguns casos os usuários a utilizada como ferramenta de trabalho. O 

perigo da demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência 

acerca de um provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito 

que já foi lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquela. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado da 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 
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decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido da parte requerente para que a demandada, no prazo de 15 

(quinze) dias: a) SUSPENDA a cobrança das faturas em nome da parte 

autora com vencimento em 24/05/2017, no valor de R$ 100,86 (cem reais e 

oitenta e seis centavos) e a com termo final em 24/06/2017, no montante 

de R$ 142,57 (cento e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), 

até o findar da rusga em apreço. b) ATIVE na residência do requerente os 

serviços de internet e telefone fixo. 8- Com fulcro no art. 497, do CPC, em 

caso de descumprimento da presente medida, APLICO multa diária no 

importe de R$ 300,00 (trezentos reais), sem prejuízo da multa ser 

majorada em caso de necessidade. 9- Proceda à citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o 

necessário. 15-Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000507-22.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELSON BALBINO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: POLLYANA SOARES MATOS - MT0018383A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

30/05/2018 Hora: 16:20 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-59.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON HIGA (REQUERIDO)

HELENA MITSUKO KOTI HIGA (REQUERIDO)

HIGA CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de conciliação designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO 

- Juizado Especial de Barra do Garças Data: 08/06/2018 Hora: 16:00 

(horário de Cuiabá/MT), acompanhados das respectivas partes, sob pena 

de revelia e confissão no caso de ausência do requerido e contumácia 

seguida de extinção do processo no caso de ausência do requerente, 

neste caso, sem prejuízo de condenação nas custas do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-45.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON VIEIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ELENI DE SOUSA TEIXEIRA - MT24375/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 08/06/2018 

Hora: 16:20/mt , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-12.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA DA GLORIA DAVID MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ELENI DE SOUSA TEIXEIRA - MT24375/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 08/06/2018 Hora: 16:40 , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.BEM COMO A LIMINAR DEFERIDA

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010597-04.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CREONE DE SOUZA PARENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA DE ABREU OAB - MT0018260A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEAN CHARLES PEREIRA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLAUCIANE IZUMMY TAMAYOCE OAB - MT0019950A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 8010597-04.2017.811.0004 Pólo ativo: CREONE DE SOUZA 

PARENTE Pólo Passivo: GEAN CHARLES PEREIRA SILVA Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO Dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS em 

decorrência de acidente de trânsito, onde aduz a parte Reclamante que 

estava trafegando com seu veiculo PALIO FIRE pela via preferencial (Rua 

Juscelino KubitscheK), quando foi atingida pelo veiculo do Reclamado que 

invadiu sua pista em alta velocidade, evadindo-se do local sem prestar 

auxilio para a parte autora que encontrava-se em recuperação cirúrgica. 

Pleiteia assim, danos materiais de perdas e danos, gastos com aluguel de 

outro veiculo, dano pela desvalorização do veiculo, e ainda danos morais. 

O Reclamado na contestação aduz em preliminar incompetência do juízo, e 

no mérito que não havia nenhuma sinalização de pare na via que 

percorria, e que na esquina havia um carro estacionado que dificultava a 

visibilidade do local, onde deparou-se com a autora em alta velocidade e 

faróis desligados. Aduz que após colisão desceu de seu veiculo, mas que 

diante da exaltação da autora preferiu se afastar. Aduz que a promovente 

retirou-se do local duas vezes, indo registrar o boletim de ocorrência, e o 

mesmo se negou a assumir qualquer responsabilidade pois acredita que 

não agiu errado. Assim, considerando que não foi omisso, pleiteia pela 

improcedência da inicial, e pedido contraposto em dano material. Pois bem, 

em analise aos fatos e documentos anexados no processo, verifico que 

assiste razão parcial a parte autora. Em pese as alegações do Reclamado, 

não resta qualquer dúvida de que teve a responsabilidade no acidente 

descrito neste processo, considerando o fato que invadiu pista 

preferencial da parte autora, sendo certo que ainda que a visibilidade 

estivesse obstruída por veículos estacionados não o autorizam a 

ingressar em uma via sem observar o trafego dos veículos que poderiam 

estar transitando naquele local. Neste sentido, entendo que o Reclamado 

agiu com imprudência, visto que possivelmente se não tivesse sido 

“apressado/imprudente”, o acidente poderia ter sido evitado. Ainda quanto 

ao fato do autor afirmar na inicial que ficou no local esperando a parte 

autora deslocar-se até a delegacia para registrar o boletim de ocorrência é 

incongruente, tendo em vista que primeiramente deveria ter-se deslocado 

juntamente com a autora, e em segundo, no termo de declarações é 

incisivo em afirmar que ficou “desnorteado” e foi embora para sua casa. 

Dessa forma, entendo evidente que o Reclamado não permaneceu no local 

a fim de fosse resolvido a situação, restando mais uma prova em seu 

desfavor. Com efeito, entendo que é incontroverso a responsabilidade do 

Reclamado, visto que invadiu pista preferencial colidindo com o veiculo da 

parte autora, e posteriormente evadiu-se do local dos fatos sem a 

resolução da situação. Assim, passemos as analise dos pedidos da parte 

autora. 3.1 Danos materiais Pleiteia a parte autora o recebimento da 

quantia de R$ 5.100,00 em razão do prejuízo do conserto do veiculo 

conforme orçamento apresentado. Verifico que pode o pedido ser 

acolhido, visto que a parte autora já efetuou o pagamento, comprovante 

através de outro orçamento ter escolhido o mais vantajoso. Solicitou a 

parte autora a condenação em danos materiais de R$3.000,00, em razão 

do gasto com aluguel de um veiculo, no entanto entendo que não restou 

comprovado a impossibilidade de uso de seu veiculo, tendo em vista que 

não foi chamado nenhum reboque no dia dos fatos, e o conserto 

aparentemente fora estético e não funcional do veiculo, de modo que não 

poderá ser aceito. Ainda, solicitou a condenação do réu em R$4.316,00 

referente a valor de desvalorização do veiculo em razão do acidente. No 

entanto, entendo que tal pedido não pode ser acolhido, tendo em vista que 

seria condenar o réu em um prejuízo incerto, sendo que a autora não 

vendeu o veiculo recebendo tal prejuízo e após consertado não restará 

vestígios de que foi envolvido em um acidente, onde possivelmente não 

terá diminuído o valor de custo do bem. 3.2. Dano moral E por fim, quanto 

ao pedido de danos morais, estes não podem ser acolhidos, visto que o 

entendimento que danos morais em acidente de transito é possível 

somente diante da ocorrência de danos físicos, o que não foi provado nos 

autos. 3.3. Pedido contraposto Pleiteia o reclamado o recebimento da 

quantia de R$9.761,00 (nove mil, setecentos e sessenta e um reais) a 

titulo de dano material. Pois bem, considerando que restou provado a 

responsabilidade do acidente pelo reclamado, entendo que o mesmo 

deverá arcar com os custos de reparo do seu veiculo, devendo tal pedido 

ser julgado improcedente. .4.DISPOSITIVO Ante o exposto, SUGIRO 

PROCEDENCIA PARCIAL DOS PEDIDOS INICIAIS, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, I do CPC, para: a) a) CONDENAR, o Reclamado 

GEAN CHARLES PEREIRA SILVA a pagar a quantia de R$5.100,00 (cinco 

mil e cem reais) à titulo de indenização por danos materiais ao Reclamante 

CREONE DE SOUZA PARENTE, valor com incidência de juros de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). Sugiro improcedência do pedido contraposto. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Autos n.º 8011201-62.2017.811.0004 Pólo ativo: INGRID MOTA GUERRA 

JACARANDÁ e ELDO JACARANDÁ JUNIOR Pólo Passivo: RAIZA SILVA 

ODA e DIVINA MARIA DA SILVA Vistos, etc. 1. RELATÓRIO Dispensado 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS em 

decorrência de acidente de trânsito, onde aduz a parte Reclamante que 

estava trafegando com seu veiculo quando foi abalroado em frente a 

saída do estacionamento da empresa AVENIDA, e pela reclamada afirmar 

que pagaria os custos do reparo, deixaram de registrar o boletim de 

ocorrência. Que por várias vezes tentou efetuar um acordo com a ré, mas 

restando infrutífero ingressou com a presente. Requer a condenação de 

dano material de R$1.209,00, conforme orçamento apresentado, e dano 

moral em R$10.000,00. Na contestação, o Reclamado alega que efetuou 

um acordo com a parte autora para pagamento da quantia de R$500,00 

conforme acordo realizado entre as partes, devidamente cumprido, e 

indevidamente vem a juízo pleitear valor exorbitante, pugnando pela 

improcedência da inicial. Primeiramente quanto a responsabilidade, verifico 

incontroverso que é a culpa do acidente é da reclamada, inclusive pelas 

conversas anexadas aos autos. Pois bem, em que pese as alegações da 

parte Reclamada, resta evidente que o autor tentou realmente efetuar um 

acordo com a Ré pelo valor do orçamento mais vantajoso, no entanto, é 

certo que a ré somente efetuou o deposito do valor 05 dias após a 

audiência conciliatória, forçando produzir provas a seu favor. E neste 

sentido, entendo que deve ser acolhido o orçamento indicado pela parte 

autora no valor de R$1.209,00, principalmente em decorrência da demora 

pela resolução do fortuito. Considerando que a reclamada efetuou 

pagamento de R$500,00, não havendo manifestação posterior da 

reclamante, entendo que o valor deverá ser abatido do débito. 3.2. Dano 

moral E por fim, quanto ao pedido de danos morais, estes não podem ser 

acolhidos, visto que o entendimento que danos morais em acidente de 

transito é possível somente diante da ocorrência de danos físicos, o que 

não foi provado nos autos. .4.DISPOSITIVO Ante o exposto, SUGIRO 

PROCEDENCIA PARCIAL DOS PEDIDOS INICIAIS, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, I do CPC, para: a) a) CONDENAR, solidariamente 

as Reclamadas RAIZA SILVA ODA e DIVINA MARIA DA SILVA a pagar a 

quantia de R$709,00 (setecentos e nove reais) à titulo de indenização por 

danos materiais aos Reclamantes INGRID MOTA GUERRA JACARANDÁ e 

ELDO JACARANDÁ JUNIOR, valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):
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Autos nº 1002145-27.2017.811.0004 Pólo Ativo: KIORRARA KRISTINA 

MENDES OLIVEIRA CASTRO Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais teve qualquer contrato com a 

Reclamada. Na contestação, o Reclamado alega que a cobrança é devida, 

porém não apresenta nenhum documento apto a comprovar a origem do 

débito. Importante salientar que ainda que o contrato seja uns dos 

requisitos indispensáveis para comprovar a origem do debito, pelo extrato 

de negativação da parte autora, verifico que possui outras negativações, 

não havendo discussão judicial de sua legitimidade, de modo que 

reputa-se cobrança legitima. Bem como, verifico que a parte autora 

ingressou com outro processo de numero (1002144-42.2017.811.0004), 

onde apresentou extrato que demonstra a inserção de vários outras 

empresas além das duas constantes no extrato apresentado neste 

processo. Assim, diante do histórico de inadimplência da parte autora, 

forçoso reconhecer a licitude da presente cobrança, ainda que não 

existente o contrato assinado entre as partes. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada agiu no exercício 

regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in 

verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima 

defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a 

reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se 

falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há 

que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 4. 

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar 

com ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, 

alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, 

configura litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da 

parte demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, 

inciso II, CPC), narrando na inicial que jamais possuiu contrato com a Ré, 

deixando de apresentar provas que rebatem os documentos 

apresentados na contestação, comprovando-se a lide temerária. 6. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 
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Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da 

parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, 

em favor da Reclamada. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002149-64.2017.811.0004 Pólo Ativo: ALINE DA SILVA 

MIRANDA Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada, pois jamais contratou qualquer serviço com a mesma. Na 

contestação a Reclamada, impugna genericamente os fatos alegados na 

inicial, aduzindo que a cobrança é devida, porém não apresenta nenhum 

documento apto a comprovar a origem do débito. Destarte, conquanto 

tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pelo Reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições além da discutida no presente processo, que não estão 

sendo discutidas em nenhum processo, de modo que reputa-se legitima. O 

entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido da ausência de danos 

morais em caso de legitima negativação preexistente (Súmula 385 STJ), no 

entanto considerando as negativações posteriores que também são 

legitimas não está sendo reconhecida a existência dos danos morais, pois 

caracteriza a figura do devedor contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. 

INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para 

que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se 

faz que esta traga incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a 

própria parte não cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há 

como cobrar de terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não 

tento havido recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto 

ao valor da indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. 

(TJ-MG - AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

primeira negativação é ilegítima, existem outras que apesar de posteriores, 

são legitimas, de modo que impede a caracterização dos danos morais. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

para: a) DECLARAR inexistência dos débitos em discussão neste 

processo. Sugiro improcedência dos pedidos de danos morais. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002171-25.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ETERNO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002171-25.2017.811.0004 Pólo Ativo: JOAO ETERNO DOS 

SANTOS Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada, pois jamais contratou qualquer serviço com a mesma. Na 

contestação a Reclamada, impugna genericamente os fatos alegados na 

inicial, aduzindo que a cobrança é devida, porém não apresenta nenhum 

documento apto a comprovar a origem do débito. Destarte, conquanto 

tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pelo Reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições além da discutida no presente processo, que não estão 

sendo discutidas em nenhum processo, de modo que reputa-se legitima. O 

entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido da ausência de danos 

morais em caso de legitima negativação preexistente (Súmula 385 STJ), no 

entanto considerando as negativações posteriores que também são 

legitimas não está sendo reconhecida a existência dos danos morais, pois 

caracteriza a figura do devedor contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. 

INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para 

que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se 

faz que esta traga incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a 

própria parte não cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há 

como cobrar de terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não 

tento havido recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto 

ao valor da indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. 

(TJ-MG - AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

primeira negativação é ilegítima, existem outras que apesar de posteriores, 

são legitimas, de modo que impede a caracterização dos danos morais. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

para: a) DECLARAR inexistência dos débitos em discussão neste 

processo. Sugiro improcedência dos pedidos de danos morais. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001327-75.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HELI ALVES DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001327-75.2017.811.0004 Pólo Ativo: HELI ALVES DE ABREU 

Pólo Passivo: CLARO S/A . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do 

processo, verifico que a parte autora requereu a desistência do processo, 

não havendo oposição da reclamada conforme ata de audiência de 

conciliação. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de 
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Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do 

mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte 

autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se 

encerra no momento da homologação de sua desistência. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e SUGIRO EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar 

eventualmente concedida. Arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002147-94.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY SOUZA BETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002147-94.2017.811.0004 Pólo ativo: SIRLEY SOUZA BETTI 

Pólo passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO que comprovam a origem da divida. Pois 

bem, em analise aos documentos constantes no processo, ainda que 

possível a inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve 

incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é 

permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo 

assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, entendo 

devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001461-05.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAYNA LUBIA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001461-05.2017.811.0004 Pólo ativo: RAYNA LUBIA SILVA 

DOS SANTOS Pólo passivo: CLARO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como FATURAS que comprovam a origem da divida, com 

extrato de todas ligações realizadas pela autora. Ainda que não 

apresentado o contrato da divida, forçoso reconhecer a legitimidade da 

cobrança pelas faturas apresentadas. . Pois bem, em analise aos 

documentos constantes no processo, ainda que possível a inversão do 

ônus da prova, entendo que a parte autora deve incumbir-se ao mínimo de 

comprovar o direito alegado, visto que não é permitido a denominada prova 

negativa em favor da reclamada. Sendo assim, diante dos documentos 

apresentados pela reclamada, entendo devida a cobrança em discussão 

neste processo. Sendo assim, forçoso reconhecer que a Reclamada agiu 
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no exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que 

cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese 

em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual 

não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in 

casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em 

conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil 4. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da 

parte autora ingressar com ação de ressarcimento moral sabendo que a 

divida é devida, alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de 

enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a 

litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que alterou a 

verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), comprovando-se a lide 

temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, 

em favor da Reclamada. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002143-57.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELESSANDRA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002143-57.2017.811.0004 Pólo ativo: ELESSANDRA FERREIRA 

DE SOUZA Pólo passivo: CLARO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO E FATURAS que comprovam a origem 

da divida, com extrato de todas ligações realizadas pela autora. Pois bem, 

em analise aos documentos constantes no processo, ainda que possível a 

inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve incumbir-se 

ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é permitido a 

denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo assim, diante 

dos documentos apresentados pela reclamada, entendo devida a 

cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010957-36.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO SANDIM MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLERISMAR FERREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0019415A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FOX UNIMAX CORRETORA DE SEGUROS E REPRESENTACOES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010957-36.2017.811.0004 Pólo Ativo: ANTONIO JOAO SANDIM 

MARTINS Pólo Passivo: FOX UNIMAX CORRETORA DE SEGUROS E 

REPRESENTACOES LTDA - ME . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do 

processo, verifico que a patrona da parte autora na audiência de 

conciliação, solicitou a extinção e arquivamento dos autos, em razão do 

falecimento do autor conforme certidão de falecimento anexada aos autos. 

De acordo com o artigo 485, inciso IX, não se resolverá o mérito em caso 

de morte da parte, a ação for considerada intransmissível. Assim, não há 

porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se encerra no momento da 

homologação de sua desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no artigo 485, IX do Código de Processo Civil, SUGIRO extinção do 

processo, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ante o falecimento do autor. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. 

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

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 
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para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000339-54.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MALBA DE FATIMA CANDIDO SCARELLO REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

CORRESPONDENTE BANCÁRIO BRANDÃO (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

ALEX ANDRE FURIA VIANNA OAB - MT7433/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000339-54.2017.811.0004 Pólo Ativo: MALBA DE FATIMA 

CANDIDO SCARELLO REIS Pólo Passivo: CORRESPONDENTE BANCÁRIO 

BRANDÃO / BANCO DO BRASIL / BANCO BRADESCO S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS, onde em 

resumo aduz a parte autora que dirigiu-se ao primeiro Reclamado, para 

efetuar o pagamento de sua fatura do cartão de crédito, onde o valor do 

boleto foi arredondado para R$1.017,00, pois a empresa alegou não ter 

troco. No entanto, passados alguns dias, começou a receber ligações de 

cobranças do boleto, e após encaminhar o comprovante de pagamento, foi 

informada que o valor do boleto teve destino para o terceiro reclamado 

(BRADESCO), sendo que deveria ter ido para o Banco Santander. Aduz 

que procurou o primeiro e segundo reclamado mas seu problema não 

restou solucionado. O segundo Reclamado (BANCO DO BRASIL) na 

contestação, impugna genericamente os fatos iniciais, aduzindo que a 

autora deveria ter procurado a agência em Itabira para resolver a 

situação, e que não pode os pedidos iniciais serem julgados procedentes. 

O primeiro Reclamado (CORRESPONDENTE), aduz ser ilegítimo para 

responder a presente ação visto que é representante da empresa 

PAGFACIL, e que esta é correspondente do Banco do Brasil, o que não 

pode ser acolhido visto que no boleto de pagamento esta constando o 

nome do réu, não podendo alegar ilegitimidade. No mérito alega que não foi 

culpa da empresa que leu o código de barras através de leitora, e portanto 

não teria como ter digitado incorretamente, pugnando pela improcedência. 

O terceiro Reclamado (BANCO BRADESCO S/A) impugna genericamente 

as alegações iniciais, mantendo-se a afirmar que não teve relação com os 

fatos do processo, pugnando pela improcedência da inicial. Pois bem, 

inicialmente verifico que a parte autora juntamente com o segundo 

Reclamado( Banco do Brasil) realizaram acordo judicial, pugnando pela 

homologação e posterior extinção quanto a esse reclamado. O que 

entendo que deverá ser acolhido, devendo o mérito da demanda ser 

analisado quanto aos demais reclamados. No caso, resta evidente o erro 

do primeiro réu, visto que se utilizou-se do leitor para capturar os dados 

do boleto, não deveria ter aparecido dados de outro banco, visto que se 

fosse boleto fraudado, no próprio boleto estaria informando dados 

errados, sendo que no caso, o boleto encontra-se com dados devidos. 

Sendo assim, entendo que deve sim ser responsabilizado pelo ocorrido 

com a parte autora, tendo em vista que poderia ter resolvido de forma 

administrativa, devolvendo o dinheiro para a autora, o que não o fez, 

assim, deverá ser responsabilizado pelo abalo moral sofrido pela autora. O 

BANCO DO BRADESCO, apesar de alegar ser parte sem ligação aos 

presentes fatos, restou comprovado que o valor do pagamento do boleto 

foi transferido para sua agência, de modo que poderia facilitar a 

elucidação dos fatos apresentando o proprietário da conta que o valor foi 

debitado, o que não o fez. Assim, neste caso, entendo que o Réu deverá 

ser responsabilizado pela devolução do valor pago, qual seja, R$1.017,00, 

e ainda ser condenado em danos morais. 3.1. DO DANO MORAL No que 

tange ao pedido de reparação a titulo de dano moral, entendo que a 

conduta da reclamada causou sim abalo moral ao Reclamante, abalo esse 

passível de indenização, posto que as cobranças indevidas geram 

aborrecimentos diversos de mero dissabor,uma vez que frustam a relação 

de consumo e confiança entre a promovente e a Promovida. No caso, 

resta evidente que a falta de repasse do valor devidamente pago ao 

agente arrecadador, configura ilícito ensejador de reparação por dano 

moral, visto que a autora teve a cobrança novamente do valor já pago, 

neste sentido: Consumidor. Apelação. Inscrição indevida. A falta de 

repasse do agente arrecadador não é capaz de afastar a 

responsabilidade do réu. Dano moral in re ipsa. Negou-se provimento ao 

apelo por unanimidade. 1. A CELPE aduz pela legalidade da inclusão da 

nome da apelada no serviço de proteção ao crédito, pois a inscrição do 

nome da autor nos órgãos creditícios teria ocorrido em razão da falha de 

terceiro no repasse do pagamento da fatura. 2. Entretanto, não merece 

guarida seu argumento, isso porque a alegada falta de repasse do 

pagamento por agente arrecadador não é capaz de afastar a 

responsabilidade da ré, pois caberia à CELPE ter atuado com diligência, se 

certificando do real inadimplemento do consumidor antes de efetuar a 

inscrição do consumidor nos órgãos de proteção. Enfrentando casos 

semelhantes, este Tribunal já se posicionou em igual sentido. 3. Como 

cediço, a simples inscrição indevida caracteriza o dano moral, isso porque 

os prejuízos advindos da indevida inclusão nos órgãos de proteção ao 

crédito não necessitam de comprovação do abalo à honra ou à reputação 

daquele que foi indevidamente negativado, afigurando-se in re ipsa 

(presumido), em face de a prova nesta modalidade mostrar-se difícil e pela 

obviedade dos efeitos nocivos da indevida negativação. 4. Assim, a 

inclusão nos órgãos de proteção ao crédito do consumidor é indevida e a 

indenização por danos morais, cabível. 5. Observadas as peculiaridades 

expostas, merece ser mantido o quantum indenizatório originalmente 

fixado em R$ 5.000,00, respeitando os limites da proporcionalidade e 

razoabilidade. 6. Entretanto, por ser matéria de ordem pública, retifica-se 

ex officio a incidência dos juros de mora fixados na sentença, para o 

percentual de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 CC) e correção 

monetária pelo índice da Encoge a partir da publicação da sentença 

(Súmula n. 362/STJ), tratando-se de indenização por danos morais, 

oriunda de relação contratual. 7. Negou-se provimento ao apelo da CELPE 

por unanimidade. (TJ-PE - APL: 3455705 PE, Relator: Francisco Eduardo 

Goncalves Sertorio Canto, Data de Julgamento: 30/04/2015, 3ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 12/05/2015) Entretanto, é de se salientar que o 

prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser ressarcido numa 

soma que não apenas compense a ele a dor e/ou sofrimento causado, 

mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade e severidade. A 

respeito do valor da indenização por dano moral, a orientação 

jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito brasileiro, o 

arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao prudente 

arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o parâmetro 

por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 
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natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$4.000,00 (quatro mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR, o 

Reclamado CORRESPONDENTE BANCÁRIO BRANDÃO e BANCO DO 

BRADESCO, solidariamente, a pagar a quantia de R$4.000,00 (quatro mil 

reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante 

MALBA DE FATIMA CANDIDO SCARELLO REIS, valor com incidência de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 

STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação 

desta sentença (Súmula 362 STJ). b) CONDENAR o Reclamado BANCO 

DO BRADESCO, a pagar a quantia de R$1.017,00 (hum mil e dezessete 

reais) a titulo de dano material a parte autora, valor atualizado com juros 

de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (404 do CC) e correção 

monetária desde o desembolso (54 STJ). c) HOMOLOGO POR SENTENÇA 

o acordo efetuado entre a parte autora e o reclamado BANCO DO BRASIL, 

para que surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente com 

fulcro no artigo 487,III do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO QUE 

SEJA EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito ante o 

cumprimento da obrigação, para este reclamado. Sem custas e 

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

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

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001343-29.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001343-29.2017.811.0004 Pólo Ativo: LINDALVA ALVES DE 

SOUZA Pólo Passivo: CLARO S/A . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico que a parte autora 

requereu a desistência do processo, não havendo oposição da reclamada 

conforme ata de audiência de conciliação. De acordo com o artigo 487, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo 

sem julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, 

desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, 

uma vez que esta se encerra no momento da homologação de sua 

desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, 

VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. 

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

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010523-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELMA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BUOZI OAB - MT0016593A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA OAB - SP0156817A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010523-47.2017.811.0004 Pólo Ativo: WELMA ALVES DA 

SILVA Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ) e ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor 

alega que o ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre 

as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia 

elétrica proveniente da rede básica de transmissão (as chamadas 

TUST/TUSD). Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a 

aplicação da referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos 

últimos cinco anos. Na contestação, o ESTADO em preliminar aduz 

incompetência em razão da complexibilidade da causa. E no mérito alega 

que não há que se falar em ilegalidade da referida cobrança, visto que não 

há como tributar separadamente cada operação da cadeia de geração de 

energia elétrica, assim, sendo a referida cobrança constitucional requer a 

improcedência do pedido inicial. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, 

o STF decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do 

sistema de distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, 

explicou que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de 

energia para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela 

maioria dos ministros da turma, o magistrado explicou que a base de 

cálculo do ICMS em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, 

transmissão e distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, 

entendo que o pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em 

vista que a cobrança discutida no presente autos é constitucional, não 

havendo qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela eventualmente 

concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002153-04.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY SOUZA BETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002153-04.2017.811.0004 Pólo Ativo: SIRLEY SOUZA BETTI 

Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINAR Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

afirma a parte autora que teve seu nome incluído indevidamente nos 

órgãos de proteção pela parte reclamada, pois jamais contratou qualquer 

serviço com a Reclamada. Na contestação a Reclamada impugna 

genericamente as alegações iniciais, aduzindo que inexiste dever de 

indenizar, porém não apresenta nenhum documento apto a comprovar a 

origem da divida. Destarte, conquanto tenha a Reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, visto que a parte autora comprova a quitação do contrato. No 

que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta da parte requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a requerente teve o crédito abalado. Curial enfatizar que o 

entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. 3.3. DO DANO MORAL Quanto ao pedido de 

reparação do dano moral, registre-se que, a ação da parte reclamada 

consistente em manter o nome do reclamante restrito indevidamente, 

caracteriza-se como ato ilícito, capaz de gerar, em tese, reparação por 

dano moral. Entretanto, em análise ao documento juntado pelo próprio 

autor em sua inicial, verifico que, por ocasião da inclusão do registro por 

parte da requerida, já existiam anotações preexistentes. Desse modo, na 

hipótese sub judice, mesmo que inexistente a relação jurídica entre 

promovente e promovido e que, em razão disso, a negativação seja 

indevida, a pretensão de reparação por dano moral não seria acolhida, 

face à incidência da Súmula n.º 385 do e. STJ, que assim dispõe: “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA. DANO MORAL. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. - O registro indevido nos 

órgãos de proteção ao crédito não acarreta reparação por dano 

extrapatrimonial se houver outras inscrições preexistentes, conforme 

enunciado contido na Súmula 385 do STJ. (TJ-MG - AC: 

10024120865449001 MG , Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 

10/12/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

16/12/2013) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANO MORAL. 

ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. 

RECURSO IMPROVIDO. - O registro indevido nos órgãos de proteção ao 

crédito não acarreta reparação por dano extrapatrimonial se houver 

outras inscrições preexistentes, conforme enunciado contido na Súmula 

385 do STJ. (TJ-MG - AC: 10145120512200001 MG , Relator: Amorim 

Siqueira, Data de Julgamento: 20/08/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2013) DIREITO CIVIL. INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÕES 

PREEXISTENTES. DANO MORAL INOCORRENTE. 1. Anotações 

preexistentes em cadastros restritivos de crédito que não foram objeto de 

impugnação judicial. Aplicação da Súmula 385 do STJ. 2. Sem a prova da 

irregularidade das prévias anotações do nome da autora em cadastros 

restritivos de crédito, forçoso concluir que, na data da propositura da 

ação, a autora já tinha o seu nome registrado como má pagadora. 3. 

Desconforto que permanece nos limites de mero incômodo, sem configurar 

sofrimento ou humilhação capaz de atentar contra a honra subjetiva e 

ensejar reparação qualquer, uma vez se, como dito, a autora já inscrita 

como inadimplente, não pode, com a devida vênia, se sentir moralmente 

ofendida com um aponte pretérito. 4. Recurso a que se nega seguimento, 

na forma do artigo 557, caput do CPC. (TJ-RJ - APL: 

04018968820128190001 RJ 0401896-88.2012.8.19.0001, Relator: DES. 

ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 

29/07/2013, NONA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 16/08/2013 

17:58) DIREITO CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA 

OBJETIVA. PROTESTO INDEVIDO. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. I. Apessoa jurídica somente pode 

ser compensada por dano moral se houver lesão à sua honra objetiva 

(Súmula 227 do STJ), consistente esta na reputação que goza perante 

terceiros, a qual, se maculada, poderá acarretar prejuízos na sua vida 

comercial. II. Não cabe indenização por dano moral se preexistente legítima 

anotação em cadastro de inadimplentes, porquanto já cristalizada a 

restrição ao crédito. Inteligência da súmula 385 do STJ. III. Negou-se 

provimento ao recurso. (TJ-DF - APC: 20100710060688 DF 

0005978-19.2010.8.07.0007, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 10/09/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 16/09/2014 . Pág.: 164) Assim sendo, diante do histórico de 

negativação do reclamante, em que constam anotações legítimas, 

preexistentes à inscrição do promovido, não há que se falar em dano 

moral na hipótese em questão. 4. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da 

doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I 

do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na petição inicial, com análise do mérito, o que faço para: 

DECLARAR a inexistência do débitos discutidos nesse processo, bem 

como a relação jurídica entre as partes. Sugiro improcedência do pedido 

de dano moral. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-65.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE BARBOSA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000293-65.2017.811.0004 Pólo Ativo: ROSINEIDE BARBOSA DE 

MORAES Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 
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termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do 

processo, verifico que a parte autora requereu a desistência do processo, 

não havendo oposição da reclamada conforme ata de audiência de 

conciliação. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do 

mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte 

autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se 

encerra no momento da homologação de sua desistência. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e SUGIRO EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar 

eventualmente concedida. Arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011835-29.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROLDAO MIRANDA NOLETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR ALVES DE BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011835-29.2017.811.0004 Pólo Ativo: ROLDAO MIRANDA 

NOLETO Pólo Passivo: VALDIR ALVES DE BRITO . Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO, e verifico que a parte reclamada não foi encontrada para 

citação, cabendo a parte autora indicar o endereço correto, o que não 

ocorreu. Assim, de acordo com o artigo 485, inciso III do Código de 

Processo Civil, extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: III – 

Quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. (grifei) Ainda, a parte 

autora, sob pena de extinção foi intimada para apresentar endereço do 

autor que comprove seu domicilio nesta urbe, mantendo-se inerte. Deste 

modo, entendo que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento no dispositivo retrocitado, ante a inércia da 

parte autora em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 485, III do Código de Processo Civil, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Revogo liminar eventualmente concedida. Após o trânsito em julgado. 

Arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010785-31.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI LEOPOLDO DE SOUZA SOBRINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010785-31.2016.811.0004 Pólo Ativo: CAMILO & SILVA LTDA - 

ME Pólo Passivo: DAVI LEOPOLDO DE SOUZA SOBRINHO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001627-37.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA NERES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001627-37.2017.811.0004 Pólo ativo: ANTONIA NERES DA 

SILVA Pólo passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO E FATURAS que comprovam a origem 

da divida. Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, 

ainda que possível a inversão do ônus da prova, entendo que a parte 

autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto 

que não é permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. 

Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, 

entendo devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000467-74.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA VIEIRA BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOLZAN OAB - MT6515/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INFOBARRA SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000467-74.2017.811.0004 Pólo ativo: LUCIANA VIEIRA BONFIM 

Pólo passivo: INFOBARRA SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA - EPP 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que em resumo aduz que possuía um contrato 

com a Reclamada de serviços de internet, pelo período de 01 ano (janeiro 

2015 a dezembro 2015), sendo que os serviços não funcionavam desde 

novembro/2015, tendo solicitado o cancelamento em janeiro, onde foi 

informada que deveria ser pago a quantia de R$198,00. Aduz que em 

julho/2016, procurou a empresa para retomar os serviços, mas que não 

teve interesse diante da necessidade do pagamento acima, e que após um 

ano teve conhecimento da negativação de seu nome, o que entende ser 

indevida. A Reclamada na contestação, aduz que a autora falta com a 

verdade ao informar que desde novembro/2015 o serviço não funcionava, 

visto que jamais a autora procurou a ré para qualquer reparo ou 

manutenção na rede, sendo certo que a internet é essencial na vida de 

qualquer pessoa. Aduz ainda que a autora somente procurou a ré em 

março para efetuar o cancelamento do serviço que já se encontrava 

suspenso em razão do atraso da parcela de janeiro, onde a autora deveria 

liquidar os débitos já existentes, o que não o fez, e por este motivo seu 

nome fora negativado. Pois bem, em analise ao documentos e fatos do 

processo, verifico que o valor cobrado pela reclamada não se refere a 

taxa de multa por cancelamento, conforme informado pela autora, e sim, 

débito atrasados, referente a prestações não pagas e taxa para retirada 

do aparelho, sendo que a autora tinha conhecimento dos valores. No 

entanto, não efetuando o pagamento, visto que não apresenta 

comprovante de pagamento nos autos, é certo a negativação do seu 

nome, agindo a reclamada no exercício regular de um direito, nos exatos 

termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos 

ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um 

direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil em casos de 

negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), 

restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de pagamento 

pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em ilicitude no 

procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano 

moral a ser indenizado, levando-se em conta que o Requerido está 

acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. PEDIDO 

CONTRAPOSTO Entendo devido que a parte autora seja condenada ao 

pagamento do debito em discussão neste processo, considerando o seu 

inadimplemento, no valor de R$182,50. 5. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 

Verifico que o fato da parte autora ingressar com ação de ressarcimento 

moral sabendo que a divida é devida, alterando as verdades dos fatos, 

sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. 
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Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte demandante, na medida 

em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), 

comprovando-se a lide temerária. 6. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

PROCEDENCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO para condenar a parte autora 

ao pagamento da quantia de R$182,50 (cento e oitenta e dois reais e 

cinquenta centavos) a titulo de danos materiais, em favor da parte 

reclamada, com juros de 1% ao mês e correção monetária devida pelo 

INPC desde a publicação desta sentença. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO 

DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por 

cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002211-07.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZIANE DILL TARTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002211-07.2017.811.0004 Pólo Ativo: ELIZIANE DILL TARTAS 

Pólo Passivo: TELEFONICA DATA S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total desinteresse na 

causa por parte da requerente, vez que deixou de comparecer ou 

apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na audiência de 

conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu acarretaria a revelia, 

já no caso da parte autora acarreta a contumácia, que, no caso, deve ser 

aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado a comparecer em 

audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por falta de interesse 

de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse sentido: PROCESSO 

CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA 

DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU, APÓS A REGULAR 

INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A 

EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A 

OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA 

RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, 

LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º 

LXXVIII CONSTITUIÇÃO FEDERAL (35651620088070003 DF 

0003565-16.2008.807.0003, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de 

Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2012, 

DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do 

mérito. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011249-26.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVA GOMES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MARTINS FELICIO OAB - MT0004826S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORMINDO DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA TAUIL ADOLFO OAB - MT0016693A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011249-26.2014.811.0004 Pólo Ativo: EVA GOMES DE SOUSA 

Pólo Passivo: ORMINDO DE OLIVEIRA JUNIOR Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

onde suscita a parte autora em resumo, que o reclamado vem lhe 

causando abalo moral, visto que o réu compareceu a delegacia 

informando que vêm recebendo ligações com xingamentos direcionados a 

ele, sua esposa e sua filha menor de idade. O Reclamado na contestação 

aduz que possuiu um relacionamento amoroso com a autora pelo período 

de oito anos, nascendo da relação uma filha já no final da relação, mas 

que por não haver compatibilidade, se separaram, sendo que o réu 

atualmente possui outra filha fruto da relação da sua atual esposa que já 

se encontram juntos há nove anos. Aduz que a autora jamais aceitou a 

separação, perturbando o sossego do réu e sua família. E que após nove 

anos a autora continua importunando o autor com ligações e em lugares 

públicos, e após a mesma ameaçar sua filha menor, preferiu registrar o 

boletim de ocorrência. Requer a improcedência dos pedidos iniciais e em 

pedido contraposto pleiteia a condenação da autora em danos morais. O 

presente processo já foi marcado a tentativa de audiência de instrução 

por três vezes, sendo que a parte autora em todas solicita a redesignação 

do ato. Entendo que a audiência de instrução não é obrigatória, e sim um 

complemento para melhor produção de provas nos autos. Conforme já 

manifestado no evento (ID 11760151), além de demonstrar o desinteresse 

da parte autora na produção de provas, e ainda os custos que estão 

sendo gerados para o judiciário considerando que não é somente neste, 

mas em outro processos neste juízo, que o advogado da autora pleiteia 

designação de audiência, mas nunca comparece, entendo que deve o 

processo ser analisado na fase em que se encontra, devendo considerar 

as provas existentes nos autos. Pois bem, o autor ingressou com a 

presente ação trazendo aos autos fatos aleatórios sem indicar a origem 
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da situação fática, que no caso, omitiu o relacionamento que existiu entre 

as partes, o que visivelmente é a situação que causa o estranhamento 

entre as mesmas. Entendo que a situação do reclamado em ter efetuado o 

registro de boletim de ocorrência em desfavor da parte autora não é 

suficiente para caracterizar abalo moral, bem como que o fato da autora 

perturbar o sossego do reclamado com ligações e ameaças, como alegou, 

também não é suficiente para caracterizar o abalo moral do réu. Verifico 

que a situação do presente processo deve ser resolvida no âmbito penal 

quanto as alegações de difamações e ameaças, sendo certo que tais 

fatos por si só não são suficientes para caracterizar abalo moral. A 

jurisprudência é no sentido que a difamação e injuria, por si não são 

capazes de causar ofensa de cunho moral. Nesse sentido: AÇÃO PENAL 

PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. DESPACHO 

EM EXECEÇÃO DE SUSPEIÇÃO COM SUPOSTAS OFENSAS A HONRA DO 

QUERELANTE. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. CAUSA EXCLUDENTE DE 

ANTIJURIDICIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA 

AÇÃO PENAL. QUEIXA-CRIME REJEITADA E ARQUIVADA. I- Para uma 

conduta ser classificada como crime contra honra, além da sua prática ser 

dolosa, é necessário que seja orientada por um especial fim de agir, 

consistente na intenção de macular a honra alheia. No caso sob análise, o 

animus diffamandi vel injuriandi do magistrado não ficou comprovado. E 

não havendo demonstração do dolo específico, a conduta não é punível, 

ante a inexistência de crimes contra a honra em modalidade culposa. II- O 

pronunciamento do magistrado querelado indicado como ofensivo se 

materializou em sede de Exceção de Suspeição, procedimento no qual o 

juiz ocupa processualmente o papel de parte, retirando-se, portanto, da 

posição de equidistância que o exercício da função jurisdicional exige. 

Incidência da causa de excludente de ilicitude prevista no art. 142, I, do 

CP. III- Ausência de justa causa, consistente no lastro probatório mínimo 

exigido para a deflagração da ação penal. IV- QUEIXA-CRIME REJEITADA 

E ARQUIVADA A TEOR DO ART. 395, III, DO CPP. (TJ-PE - Crimes de 

Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz Singular: 3793375 PE, 

Relator: Bartolomeu Bueno, Data de Julgamento: 18/01/2016, Corte 

Especial, Data de Publicação: 16/02/2016) (grifo nosso) APELAÇÕES 

CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIFAMAÇÃO. DIREITO DE 

PERSONALIDADE. HONRA E PRIVACIDADE. OFENSA NÃO CONSTATADA. 

Em que pese reprovável a conduta da demandada de intrometer-se em 

questões relacionadas á intimidade da parte autora, as condições fáticas 

probatórias - considerando a impossibilidade de contextualizar a conversa 

particular em referência, seus termos e intenções, inclusive pelas versões 

antagônicas apresentadas pelas partes -, impedem seja reconhecida 

ofensa superior ou extraordinária a direito de personalidade da parte. A 

prova oral produzida na instrução processual não possibilita a formação 

de um juízo de certeza quanto à origem dos boatos, razão pela qual não 

se pode atribuir à parte ré a autoria dos mesmos, inclusive porque tal 

assertiva não consta da petição inicial, que vincula a pretensão 

indenizatória, exclusivamente, à ocorrência da alegada conversa 

desabonatória, qualificada pela como irônica e agressiva. RECURSO DA 

PARTE DEMANDADA PROVIDO. PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE. 

APELAÇÃO DA AUTORA PREJUDICADA. (TJ-RS - AC: 70060509221 RS, 

Relator: Maria Claudia Cachapuz, Data de Julgamento: 08/04/2015, Quinta 

Câmara Cível - Serviço de Apoio Jurisdição, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 14/04/2015) (grifo nosso) INDENIZAÇÃO MORAL - OFENSA 

À HONRA DIFAMAÇÃO E INJÚRIA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO 

IMPROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM - I - Ação indenizatória tendo por 

fundamento a ocorrência de danos morais advindos de supostos atos 

difamatórios praticados por prepostos do apelado. II- Não demonstrado 

nos autos a presença dos elementos da responsabilidade civil, sobretudo 

porque não comprovadas as ofensas ou agressões verbais à honra e à 

dignidade das autoras. III- A Transação Penal não tem o condão lógico de 

levar à condenação civil, uma vez que não produz os normais efeitos de 

uma sentença de mérito, resultante de um processo ordinário, no qual são 

observados todos os princípios norteadores deste ramo do direito público. 

IV- Não caracterizada a injúria ou a difamação, a causar dano passível de 

indenização, inviável a condenação. V- Sentença confirmada, por seus 

próprios fundamentos. VI- Recurso a que se nega seguimento, nos moldes 

do art. 557, caput, do CPC. (TJ-RJ - APL: 02053575220128190001 RJ 

0205357-52.2012.8.19.0001, Relator: DES. RICARDO COUTO DE CASTRO, 

Data de Julgamento: 08/01/2014, SÉTIMA CAMARA CIVEL, Data de 

Publicação: 18/02/2014 17:25) (grifo nosso) Nesta senda, tenho que cada 

situação trazida ao conhecimento do judiciário deva ser sopesada de 

forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das 

ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a 

toda pessoa que passe por uma desagradável situação em um 

acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, não 

retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. O autor nos 

presentes autos se resume em trazer proposições genéricas, sem fixar o 

centro exato dos elementos caracterizadores dos danos, quais sejam, o 

nexo de causalidade e o fato lesivo concreto. No que diz respeito ao dano 

moral, não verifico na espécie versada a sua ocorrência, pois não restou 

suficientemente comprovado que os envolvidos foram expostos a 

situação vexatória ou indigna. Se realmente houve difamações, calúnias 

ou injurias, o sistema correto para averiguação é a esfera penal. Não se 

pode esquecer que a sensibilidade exacerbada está fora da órbita do 

dano moral, devendo ser levado em conta que a frustração e a 

contrariedade, em certa medida, fazem parte da normalidade do nosso 

dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente 

familiar. A jurisprudência é neste sentido: O Juiz não pode desprezar as 

regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). (negritei). É certo que a Constituição Federal, em seu art. 5º, 

inciso X, prevê que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e 

a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação”, expressando claramente 

que pode ser objeto de reparação o chamado dano moral. Deste modo, 

entendo que o pedido inicial e o pedido contraposto devem ser julgados 

improcedentes. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL e DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, com resolução de mérito. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012992-03.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO JACOMINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

VERA (TERCEIRO INTERESSADO)

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8012992-03.2016.811.0004 Pólo Ativo: LUIZ ANTONIO JACOMINI 

Pólo Passivo: LUCIANO ALVES DE SOUSA e VERA DIAS COSTA Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 
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Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA, onde a parte autora requer o pagamento de alugueis 

atrasados, sob argumento que os autores cessaram o pagamento em 

razão de que teriam recebidos uma intimação judicial de penhora em favor 

de Osmar Moacir Fernandes de Oliveira, mas aduz que a simples penhora 

não dá direito de outra pessoa receber os alugueis do autor. Os 

Reclamados na contestação, aduz que receberam a intimação de que a 

casa foi adjudicada para o Sr. Osmar, onde foi realizado contrato de 

comodato e os pagamentos começaram a ser efetuados a este. Pois bem, 

em analise ao processo, verifico que o documento apresentado pelo autor 

de negativa de adjudicação do cartório foi expedido em janeiro/2014, e a 

certidão de adjudicação realizada no processo foi de abril/2014, sendo 

certo que o autor omitiu fatos para se favorecer com a presente ação. No 

caso, resta evidente que os Reclamados continuaram pagando os 

alugueis, no entanto à outra pessoa, conforme determinação judicial, 

assim, os reclamados não cometeram nenhum ilícito. Assim, os pedidos 

iniciais devem ser julgados improcedentes. Quanto ao pedido contraposto, 

entendo que este também não pode ser acolhido, tendo em vista que o 

ingresso de ação por si só não é passível de gerar abalo moral. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL e do PEDIDO CONTRAPOSTO, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Sem custas 

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

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-62.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR DE OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

DEON NUNES DA PURIFICACAO (REQUERENTE)

OSVALDO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RDNEWS SITE DE NOTICIAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

ROMILSON DOURADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000138-62.2017.811.0004 Pólo Ativo: VALDEMAR DE OLIVEIRA 

ALVES/ DEON NUNES DA PURIFICAÇÃO e OSVALDO FERRERA DA SILVA 

Pólo Passivo: RDNEWS SITE DE NOTICIAS LTDA - EPP Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, onde em resumo, suscita a parte autora que a reclamada 

publicou noticia inverídica no site de notícias, informando que os 

reclamados foram presos, sendo que no entanto, somente foram 

conduzidos até a delegacia para prestar depoimento, pois havia muito 

tumulto na Câmera. Na contestação a Reclamada aduz que agiram no livre 

exercício da noticia jornalística, e ainda que foram conduzidos 

coercitivamente, de modo que falar que os mesmo foram presos não 

implica em abalo a honra dos requerentes. Pois bem, em que pese as 

alegações do reclamado, é certo que as palavras conduzidas e presos 

não são sinônimas, sendo que apesar do jornal ter livre expressão 

jornalística conforme alegado na contestação, não pode utilizar de 

informações inverídicas com o fim de macular a imagem dos noticiados. 

Dessa forma, forçoso reconhecer que a Reclamada agiu de forma 

indevida, utilizando de noticias abrangidas de forma que causou ofensa 

aos requerentes visto que inverídicas. Dispõe o Código Civil Brasileiro: 

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito." Tal artigo nos fornece o 

arcabouço legal que regula, em regra, a responsabilidade civil no nosso 

ordenamento jurídico. Com efeito, a partir da leitura desse artigo é possível 

concluir que o dever de indenizar, no sistema do Código Civil, decorre ou 

assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo causal e dano. O dano moral 

passível de indenização segundo nosso ordenamento jurídico é a lesão ao 

patrimônio ideal daquele que a pleiteia, bem como a dor e o sofrimento por 

ele experimentados em virtude de culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que 

entendo ocorrida no caso vertente. Com efeito, a parte autora narra seu 

constrangimento e inconformismo com a matéria veiculada de forma 

errônea sobre sua pessoa. Destaco que, ao contrário do asseverado na 

contestação, a hipótese dos autos configurou sim abalo moral a parte 

reclamante, e constatado o dano moral, deve ser verificada a respectiva 

reparação, para o imperioso atendimento das vias adequadas. É cediço 

que, para a fixação do valor da indenização, deve-se obedecer aos 

princípios da equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade 

econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a 

gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do 

responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, 

punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal 

justo experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e ofendida, bem como o como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA EM PARTE DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 387, 

inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, o que faço 

para: a) CONDENAR a parte Reclamada RDNEWS SITE DE NOTICIAS LTDA 

- EPP a pagar a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) a titulo de 

indenização por danos morais para cada Reclamante VALDEMAR DE 

OLIVEIRA ALVES, DEON NUNES DA PURIFICAÇÃO e OSVALDO FERRERA 

DA SILVA, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 

362 STJ). Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001220-31.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HERMES SANTANA VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001220-31.2017.811.0004 Pólo Ativo: HERMES SANTANA 

VILELA Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

a parte autora alega que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia, inclusive nos 

períodos de 28/08 a 31/08/2017. A parte Reclamada em fase de 

contestação alega que as alegações não devem prosperar vez que o 

serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, distância, 

entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os danos 

morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da prestação 

do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por ter por 

longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O reclamado, 

por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele quem dera 

causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua conduta, além de 

que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. Inicialmente, há que se 

esclarecer que as disposições previstas no Código de Defesa do 

Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que 

as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de descer às 

minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os requisitos da 

indenização por dano moral, em caso de responsabilidade objetiva, quais 

sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do agente, a 

existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 
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por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1001378-86.2017.811.0004 Pólo Ativo: ROSELY COSTA LIMA 

Pólo Passivo: CLARO S/A . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do 

processo, verifico que a parte autora requereu a desistência do processo, 

não havendo oposição da reclamada conforme ata de audiência de 
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conciliação. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do 

mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte 

autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se 

encerra no momento da homologação de sua desistência. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e SUGIRO EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar 

eventualmente concedida. Arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001672-41.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADELCILENE PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001672-41.2017.811.0004 Pólo Ativo: ADELCILENE PEREIRA DE 

ALMEIDA Pólo Passivo: CLARO S/A . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico que a parte autora 

requereu a desistência do processo, não havendo oposição da reclamada 

conforme ata de audiência de conciliação. De acordo com o artigo 487, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo 

sem julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, 

desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, 

uma vez que esta se encerra no momento da homologação de sua 

desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, 

VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. 

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

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001328-60.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001672-41.2017.811.0004 Pólo Ativo: LUANA VIEIRA DA SILVA 

Pólo Passivo: CLARO S/A . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do 

processo, verifico que a parte autora requereu a desistência do processo, 

não havendo oposição da reclamada conforme ata de audiência de 

conciliação. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do 

mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte 

autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se 

encerra no momento da homologação de sua desistência. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e SUGIRO EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar 

eventualmente concedida. Arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001330-30.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELLA ALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001330-30.2017.811.0004 Pólo Ativo: PAMELLA ALVES DE 

ARAUJO Pólo Passivo: CLARO S/A . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico que a parte autora 

requereu a desistência do processo, não havendo oposição da reclamada 

conforme ata de audiência de conciliação. De acordo com o artigo 487, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo 

sem julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, 

desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, 

uma vez que esta se encerra no momento da homologação de sua 

desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, 

VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. 

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

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001238-52.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE BUSANELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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Autos nº 1001238-52.2017.811.0004 Pólo Ativo: CAROLINE BUSANELLO 

Pólo Passivo: CLARO S/A . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do 

processo, verifico que a parte autora requereu a desistência do processo, 

não havendo oposição da reclamada conforme ata de audiência de 

conciliação. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do 

mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte 

autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se 

encerra no momento da homologação de sua desistência. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e SUGIRO EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar 

eventualmente concedida. Arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011367-36.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA VILASBOA VIEIRA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIZ ALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE OAB - PA0013900A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011367-36.2013.811.0004 Pólo Ativo: FERNANDA VILASBOA 

VIEIRA CASTRO Pólo Passivo: SERASA S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, independentemente de ser o 

processo de conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento 

de que, nos Juizados Especiais, a extinção do processo independe de 

prévia intimação das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei 

nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 

9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo independerá, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes. Ademais, tal 

interpretação, está em consonância com os princípios da simplicidade, 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que direcionam o 

processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 9.099/95). Da mesma 

forma, no caso específico do processo de execução, da mesma forma 

caberia a extinção do processo, ante o disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 

9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor. Portanto, nos Juizados Especiais, consoante o 

disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, §4º, da legislação específica, não 

encontrada a parte reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, 

o processo será imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer 

hipótese, de intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora 

devidamente intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado 

nenhuma atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. 

Nesse sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora, ou localização do bem indicado. 

3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 

4º, da Lei nº 9.099/95, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução 

do mérito. Revoga-se liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

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

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001587-55.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001587-55.2017.811.0004 Pólo Ativo: AMAURI OLIVEIRA DOS 

SANTOS Pólo Passivo: CLARO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total desinteresse na 

causa por parte da requerente, vez que deixou de comparecer ou 

apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na audiência de 

conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu acarretaria a revelia, 

já no caso da parte autora acarreta a contumácia, que, no caso, deve ser 

aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado a comparecer em 

audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por falta de interesse 

de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse sentido: PROCESSO 

CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA 

DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU, APÓS A REGULAR 

INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A 

EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A 

OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA 

RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, 

LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º 

LXXVIII CONSTITUIÇÃO FEDERAL (35651620088070003 DF 

0003565-16.2008.807.0003, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de 

Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2012, 

DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do 

mérito. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 
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ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000873-95.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS VINICIUS SOUZA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER OAB - MT0016905A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AURELIO LUIS DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000873-95.2017.811.0004 Pólo Ativo: LUCAS VINICIUS SOUZA 

GUIMARAES Pólo Passivo: AURELIO LUIS DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde em resumo, suscita 

a parte autora que visualizou uma promoção de camiseta pelo preço de 

R$20,00, e adquiriu uma peça, não sendo fornecido a nota fiscal, e 

desconfiado do produto não ser original, fez uma simples analise da 

camiseta, quando “chegou a conclusão de que o produto de procedência 

duvidosa, por não ter uma etiqueta com o selo de qualidade do inmetro, 

constando a marca, o produto, número de série e outras 

especificações.”(sic, autor). Assim, pleiteia o valor de R$10.000,00 pelo 

abalo moral sofrido. O reclamado na contestação, aduz que inicialmente o 

autor não fez prova que adquiriu o produto na empresa da ré, tendo em 

vista que não foi encontrado imagens do suposto cliente e ainda que a 

marca citada não é vendida na empresa. Aduz que a simples foto do 

produto não é capaz de atestar a sua falsidade, pugnando pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Pois bem, em analise aos fatos e 

documentos existentes no processo, verifico que cabe a parte autora 

produzir a prova do direito alegado, nos termos do artigo 373, I do CPC, 

tendo em vista que não poderia a reclamada fazer a produção de prova 

negativa. No caso, o fato do autor alegar que a empresa não forneceu 

nenhuma nota fiscal ou recibo, faz com que não seja possível confirmar 

as alegações de que o produto foi adquirido na empresa reclamada, tendo 

em vista que poderia ter o autor retirado uma foto na hra da compra, da 

sacola da empresa, ou mesmo da etiqueta em que aparece na gola da 

camiseta da foto, ao invés disso, o autor retirou a foto externa da 

camiseta, não sendo tal prova capaz de confirmar nem a falsidade do 

produto e nem o local onde foi adquirido. Com efeito, me aparenta a 

presente ação a famigerada indústria do dano moral, visto que se o autor 

alega que adquiriu o produto duvidando da sua legitimidade, adquiriu 

somente para ingresso de posterior ação. No mais, considerando que nos 

Juizados Especiais, não existe possibilidade de realização de perícia, 

caberia ao autor ingressar com todas as provas a fim de convencer o 

juízo de seu direito, no entanto, ingressa com a presente sem apresentar o 

mínimo lastro probatório de suas alegações. Dessa forma, diante da 

ausência de comprovação dos fatos alegados, os pedidos iniciais não 

poderão ser acolhidos. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Sem custas 

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

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000939-75.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO FLAVIO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MILENE PEREIRA SILVA OAB - MT0022275A (ADVOGADO)

NUBBIA CAMILA NUNES PAIVA OAB - MT0022484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BARRA DO GARCAS, 

ARAGACAS E PONTAL DO ARAGUAIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL GONCALVES DOS REIS OAB - MT0020062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000939-75.2017.811.0004 Pólo Ativo: LUCIO FLAVIO 

RODRIGUES DOS SANTOS Pólo Passivo: CAMARA DE DIRIGENTES 

LOJISTAS DE BARRA DO GARCAS, ARAGACAS E PONTAL DO 

ARAGUAIA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, onde suscita a Reclamante que teve seu nome restrito 

em 16.05.2017, por um debito da empresa INFOBARRA de 21.06.2014, e 

pela ausência de notificação não foi possível saber da existência deste 

débito anteriormente, sofrendo abalo moral ao ter uma compra negada pela 

negativação em questão. No entanto, a parte ré, na contestação, 

apresentou documentos que comprovam que foi enviado previamente a 

parte autora a comunicação da disponibilização da divida (05.05.2017). Na 

presente ação, verifico que o autor mudou-se de endereço, visto que a ré 

encaminhou para um endereço no bairro Ouro Fino, e o autor na inicial 

informa residir no bairro Piracema, sendo certo que a empresa ré 

utilizou-se dos dados fornecidos pela empresa credora. Desse modo, 
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entendo que a reclamada não pode ser responsabilizada pois cumpriu 

devidamente sua obrigação, não tendo a responsabilidade de procurar por 

endereços atuais do autor, sendo que a divida por ser mais antiga, 

infelizmente ocorreu um mero aborrecimento não passível de indenização. 

Assim restou demonstrado em contestação que foi obedecida a 

notificação determinada pelo art. 43, §2º, CDC e Súmula 359 STJ. Assim, a 

improcedência do pedido inicial se impõe, não havendo que se falar em 

danos morais. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Sem custas e 

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

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011065-65.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVELIM PATRICIA DA SILVA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA DE SOUSA ARAUJO OAB - MT0021229A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL MIX 10 EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

TIAGO AUED OAB - MT0009873A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011065-65.2017.811.0004 Pólo ativo: EVELIM PATRICIA DA 

SILVA MATOS Pólo passivo COMERCIAL MIX 10 EIRELI Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, em que a parte 

autora alega que teve lançado indevidamente seu nome nos órgãos de 

restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na contestação, a 

Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, vez que a divida é 

devida, porem não apresenta nenhum documento apto a comprovar a 

origem da divida, como contrato assinado pela parte autora, sendo que a 

nota fiscal apresentada não possui nenhuma assinatura, não possuindo 

veracidade. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais da parte Autora, restando configurada a falha na 

prestação de serviço praticada pela parte reclamada, visto que a ela 

caberia a analise dos documentos a fim de evitar esse tipo de ocorrência. 

No que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. 

O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta da parte requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a requerente teve o crédito abalado. Curial enfatizar que o 

entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos 

de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa 

prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se 

reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete 

mil reais). Entendo que não há que se falar em litigância de má-fé. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

mantendo os efeitos da tutela, para: a)CONDENAR, o Reclamado 

COMERCIAL MIX 10 EIRELI a pagar a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) 

à titulo de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante 
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EVELIM PATRICIA DA SILVA MATOS valor com incidência de juros de 1% 

(um por cento)ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). Como consequência da presente sentença, 

DECLARO inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão 

nesse processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito 

em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010755-59.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010755-59.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARIA DO CARMO 

SANTOS Pólo Passivo: OI S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, onde a 

parte autora em resumo aduz que possuí um plano de telefonia com a ré 

no valor de R$79,00 desde 04/2016, no entanto na fatura de 12/2016 e 

01/2017 recebeu fatura acima de R$200,00, como ato indevido da 

reclamada. Na contestação, alega a autora que a cobrança dos valores 

são devidos visto que excedentes do plano da parte autora. Pois bem, em 

analise aos documentos constantes no processo, verifico que a parte 

autora comprova a falha na prestação do serviço da ré, visto que a ré não 

comprova que a autora utilizou-se dos serviços cobrados em excesso, 

sendo certo afirmar que quando possui um plano de telefonia, a autora tem 

que manifestar pela contratação de novos pacotes, sendo que a 

reclamada não fez prova dessa contratação. Dessa forma, evidente que a 

cobrança das faturas dos meses de dezembro/2016 e janeiro/2017 é 

indevida, devendo a autora ter as faturas retificadas para o valor de 

R$79,00. 3.3 DO DANO MORAL No que tange ao pedido de reparação à 

titulo de Dano Moral, entendo que a conduta da Reclamada causou sim 

abalo moral a Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que 

falha na prestação do serviço frustam a relação de consumo e confiança 

entre a promovente e a promovida. É assente na jurisprudência atual que a 

cobrança de valores diversos do pactuado em relação de consumo, 

caracteriza abalo moral, passível de indenização, nesse sentido: 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA. DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL. COBRANÇA DE VALOR DIVERSO DO PLANO 

CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. Consumidora contratou pacote de 

serviços da reclamada, de telefonia fixa, no valor de R$ 79,80 (setenta e 

nove reais e oitenta centavos) mensais. Ocorre que recebeu faturas com 

cobrança de valor diverso ao contratado. 2. A parte contrária não se 

desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva utilização de outros serviços 

que não estavam inclusos no plano ofertado, ônus que lhe cabia, nos 

termos do art. 333, inc. II, do CPC. De consequência, deve a ré proceder 

com a manutenção do plano ofertado e, a devolução dos valores 

cobrados indevidamente de forma dobrada, nos termos do art. 42, § único 

do CDC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71004819264 RS, Relator: Marlene Landvoigt, Data de Julgamento: 

26/08/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 28/08/2014) (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO MORAL. COBRANÇA DE VALOR 

REFERENTE A PLANO DIVERSO DO CONTRATADO. Cobrança de valor 

referente a plano diverso do contratado e de valor superior. Inscrição 

indevida do nome do consumidor em órgão restritivo de crédito. Dano 

moral caracterizado, ensejando a respectiva indenização. VALOR 

INDENIZATÓRIO. O quantum indenizatório, atendido o princípio da 

razoabilidade, deve ser fixado considerando as circunstâncias do caso, o 

bem jurídico lesado, a situação pessoal do autor, inclusive seu conceito, o 

potencial econômico do lesante, a idéia de atenuação dos prejuízos do 

demandante e o sancionamento do réu a fim de que não volte a praticar 

atos lesivos semelhantes contra outrem. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(TJ-RS - AC: 70055747927 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de 

Julgamento: 25/03/2014, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 02/04/2014) (grifo nosso) RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. COBRANÇA 

INDEVIDA NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO, CUJO DÉBITO ERA 

DESCONTADO DIRETO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DESCASO COM O CONSUMIDOR. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. Não há 

que se falar em ilegitimidade passiva da ré, pois, ainda que seja o 

empregador quem realize o débito em folha de pagamento, os valores 

cobrados na fatura são lançados pela própria requerida, a qual recebe os 

valores descontados do contracheque do autor. Portanto, sendo ela a 

prestadora dos serviços, evidenciada está a sua responsabilidade pelos 

danos causados ao consumidor. Restou evidenciado nos autos que o 

autor teve incluído em sua fatura de cartão de crédito valores de compras 

que alega não ter feito. Diante da contestação dos valores lançados na 

fatura, era ônus da demandada demonstrar minimamente a origem dos 

lançamentos, prova que não veio aos autos. Ainda que se admita que o 

autor, ao notar os lançamentos indevidos em sua fatura, não tenha 

adotado as medidas de segurança previstas em um contrato de adesão, a 

ré tinha plenas condições de demonstrar, ainda que minimamente, a origem 

de cada lançamento. Somente assim, poderia haver a análise da culpa 

concorrente do consumidor e eventual exclusão de responsabilidade em 

relação à ré. A ausência de provas a respeito da origem dos débitos 

permite a conclusão que os lançamentos foram indevidos e que, diante do 

pagamento realizado por desconto em folha de pagamento, impõe-se o 

dever de ressarcir os valores cobrados e pagos indevidamente, nos 

termos do art. 42, § único do CDC. Não há que se falar em mero dissabor 

quando uma pessoa tem parte de seu salário descontado indevidamente 

por débitos que não deu origem, comprometendo seu sustento de forma 

considerável. Ainda, a requerida age com descaso e desrespeito com o 

consumidor ao resistir em encontrar uma solução para o impasse, seja no 

âmbito administrativo, seja no âmbito jurídico. O quantum arbitrado a título 

de danos morais, em R$2.500,00, que não comporta minoração, pois 

adequado aos parâmetros adotados pelas Turmas Recursais Cíveis em 

casos análogos. Ademais, é condizente com os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, sendo mínimo para atingir o caráter 

pedagógico e punitivo. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004814166, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp 

Dreher, Julgado em 27/06/2014) Evidente que a cobrança de valores 

indevidos é fato que configura lesão extra-patrimonial, capaz de gerar a 
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condenação por dano moral. Constatado o dano moral, deve ser verificada 

a respectiva reparação, para o que imperioso o atendimento das vias 

adequadas. É cediço que, para a fixação do valor da indenização, 

deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como 

sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento 

do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição 

do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, 

entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, bem como o como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação 

da indenização em R$4.000,00 (quatro mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantenho os efeitos 

da tutela, para: a) CONDENAR a Reclamada OI S/A a pagar a quantia de 

R$4.000,00 (quatro mil reais) à titulo de indenização por danos morais 

ocasionados ao Reclamante MARIA DO CARMO SANTOS, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). a) 

DETERMINAR a Reclamada que retifique as faturas da parte autora dos 

meses de dezembro/2016 e janeiro/2017 para o valor de R$79,00, sob 

pena de multa de R$100,00 (cem reais) por ato descumprido ao limite de 

R$3.000,00(três mil reais). c) Como consequência da presente sentença, 

DETERMINO que a Reclamada cobre somente o valor do plano no total de 

R$79,00. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001298-25.2017.8.11.0004
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JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001298-25.2017.811.0004 Pólo Ativo: JOSE RODRIGUES DE 

OLIVEIRA Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

a parte autora alega que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia, inclusive na data de 

27 a 31 de agosto de 2017. A parte Reclamada em fase de contestação 

alega que as alegações não devem prosperar vez que o serviço móvel 

esta sujeito a variações de acordo com o tempo, distância, entre outros 

fatores, e ainda que não restou comprovado os danos morais. Como se 

viu nestes autos, o caso se refere a falha da prestação do serviço, onde 

o requerente alegam ter sofrido prejuízo por ter por longos períodos com 

os serviços da requerida suspensos. O reclamado, por sua vez, 

asseverou que não teve culpa, pois não fora ele quem dera causa ao 

ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua conduta, além de que, 

inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. Inicialmente, há que se 

esclarecer que as disposições previstas no Código de Defesa do 

Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que 

as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de descer às 

minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os requisitos da 

indenização por dano moral, em caso de responsabilidade objetiva, quais 

sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do agente, a 

existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 
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que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 
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por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1001214-24.2017.811.0004 Pólo Ativo: FABIO JUNIOR MORAIS 

Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

a parte autora alega que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia, inclusive na data de 

27 a 31 de agosto de 2017. A parte Reclamada em fase de contestação 

alega que as alegações não devem prosperar vez que o serviço móvel 

esta sujeito a variações de acordo com o tempo, distância, entre outros 

fatores, e ainda que não restou comprovado os danos morais. Como se 

viu nestes autos, o caso se refere a falha da prestação do serviço, onde 

o requerente alegam ter sofrido prejuízo por ter por longos períodos com 

os serviços da requerida suspensos. O reclamado, por sua vez, 

asseverou que não teve culpa, pois não fora ele quem dera causa ao 

ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua conduta, além de que, 

inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. Inicialmente, há que se 

esclarecer que as disposições previstas no Código de Defesa do 

Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que 

as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de descer às 

minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os requisitos da 

indenização por dano moral, em caso de responsabilidade objetiva, quais 

sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do agente, a 

existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 
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pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 
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9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002121-96.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO RAMOS VARJAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002121-96.2017.811.0004 Pólo ativo: JANIO RAMOS VARJAO 

Pólo passivo BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, em que a parte 

autora alega que teve lançado indevidamente seu nome nos órgãos de 

restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na contestação, a 

Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, porem não apresenta 

nenhum documento apto a comprovar a origem da divida, como contrato 

assinado pela parte autora. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, visto que a 

ela caberia a analise dos documentos a fim de evitar esse tipo de 

ocorrência. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete 

mil reais). Entendo que não há que se falar em litigância de má-fé. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

mantendo os efeitos da tutela, para: a)CONDENAR, o Reclamado BANCO 

BRADESCO S/A a pagar a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) à titulo de 

indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante JANIO RAMOS 

VARJAO valor com incidência de juros de 1% (um por cento)ao mês, a 

partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo 

INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 

STJ). Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a 

relação jurídica entre as partes, em discussão nesse processo. Fica a 

parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 
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Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011375-13.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA ALMEIDA MELO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Grazziely Barros do Prado OAB - GO0032500A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO DE SOUZA LIMA (REQUERIDO)

JOSE BORGES DE GOUVEIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIAS ALVES VITOR TRINDADE OAB - MT16506/O (ADVOGADO)

CRISTIANO DE BARROS NASCIMENTO OAB - MT23507/O-O 

(ADVOGADO)

ANA JULIA PICCIRILLO GOMIDE OAB - MT23337/O-O (ADVOGADO)

ARIDAQUE LUIZ NETO OAB - MT0003252A (ADVOGADO)

ADAO PEREIRA DE ABREU OAB - MT0021455S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011375-13.2013.811.0004 Polo ativo: CAMILA ALMEIDA MELO 

DE FREITAS Polo passivo: JOSE BORGES DE GOUVEIA e outros (1) 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido parte autora CAMILA, alegando a existência de 

contradição/omissão sob o argumento de que “O Embargo oposto no ID 

8171150 foi corrigido de ofício pelo gestor no ID 8292362 e a intimação 

publicada no ID 8292640.No Evento 119945085 certificou-se em 11/07 que 

havia decorrido prazo para que o Requerido se manifestasse”, assim, 

requer que seja certificado o transito em julgado e continuação do 

processo em fase de execução. Pois bem, em analise detalhada aos 

autos, verifica-se que o presente embargos não merece ser acolhido. No 

caso, ao ingressar com o embargos de declaração (ID 8171150) o prazo 

processual estava suspenso, sendo que a secretaria indevidamente 

efetuou a intimação do réu, visto que o teor do assunto do embargos era 

justamente a analise sobre o prazo de intimação. Dessa forma, estando os 

prazos suspensos até analise do embargos, não teria como a intimação da 

secretaria ter validade. Sendo assim, após o julgamento do citado 

embargos, onde foi reconhecido a necessária devolução do prazo 

recursal ante a ausência de intimação, abriu-se novamente o prazo para o 

reclamado, e assim o recurso apresentado não tem como ser reconhecido 

como intempestivo. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os REJEITO. Oportunamente, com base 

neste entendimento, DETERMINO a secretaria que certifique quanto a 

tempestividade do recurso e encaminhe os autos para analise de 

admissibilidade do referido recurso. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000695-49.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDELSON GUERRA LINDENMAYA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PLATINUM ASSESSORIA DE CREDITO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA HERONDINA RODRIGUES ALVES OAB - SP0362161A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000695-49.2017.811.0004 Pólo Ativo: ANDELSON GUERRA 

LINDENMAYA Pólo Passivo: PLATINUM ASSESSORIA DE CREDITO LTDA - 

EPP Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 

Entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas 

no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO, onde o autor aduz que contratou a reclamada para 

negociar sua divida perante o Consorcio Gazin, pagando a quantia de 

R$500,00, mas que a empresa não entrou em contato pugnando pela 

devolução de seu dinheiro, e condenação em danos morais. A Reclamada 

na contestação aduz que encaminhou para o autor email com todas as 

informações necessárias conforme contratado, mas que o autor 

manteve-se inerte, não podendo ser responsabilizada. Pois bem, em 

analise aos fatos e documentos constantes no processo, verifico que a 

Reclamada encaminhou e-mail para o autor dentro do prazo previsto. 

Sendo assim, entendo que os pedidos iniciais não podem ser acolhidos, 

vez que a reclamada cumpriu com os termos do contrato entre as partes, 

visto que o contrato determinava somente a negociação da divida e não a 

quitação do debito. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Sem custas e 

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

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002006-75.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MIRNA LEANDRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002006-75.2017.811.0004 Pólo ativo: MIRNA LEANDRA SOUSA 

Pólo passivo: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102305/4/2018 Página 83 de 689



quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

CONTRATO da origem da divida e DOCUMENTOS que comprovam a 

cessão de credito. Pois bem, em analise aos documentos constantes no 

processo, ainda que possível a inversão do ônus da prova, entendo que a 

parte autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, 

visto que não é permitido a denominada prova negativa em favor da 

reclamada. Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela 

reclamada, entendo devida a cobrança em discussão neste processo. 

Sendo assim, forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício 

regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in 

verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima 

defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a 

reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se 

falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há 

que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001910-60.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NANDIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001910-60.2017.811.0004 Pólo ativo: NANDIA CRISTINA 

RODRIGUES DA SILVA Pólo passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 

1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO e FATURAS que comprovam a origem 

da divida. Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, 

ainda que possível a inversão do ônus da prova, entendo que a parte 

autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto 

que não é permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. 

Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, 

entendo devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000584-65.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ZENON FERREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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Autos nº 1000584-65.2017.811.0004 Pólo ativo: ZENON FERREIRA LOPES 

Pólo passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO e FATURAS que comprovam a origem 

da divida. Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, 

ainda que possível a inversão do ônus da prova, entendo que a parte 

autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto 

que não é permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. 

Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, 

entendo devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001596-17.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETH SANTOS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001596-17.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARGARETH SANTOS 

LEITE Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

a parte autora alega que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia, inclusive na data de 

27 a 31 de agosto de 2017. A parte Reclamada em fase de contestação 

alega que as alegações não devem prosperar vez que o serviço móvel 

esta sujeito a variações de acordo com o tempo, distância, entre outros 

fatores, e ainda que não restou comprovado os danos morais. Como se 

viu nestes autos, o caso se refere a falha da prestação do serviço, onde 

o requerente alegam ter sofrido prejuízo por ter por longos períodos com 

os serviços da requerida suspensos. O reclamado, por sua vez, 

asseverou que não teve culpa, pois não fora ele quem dera causa ao 

ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua conduta, além de que, 

inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. Inicialmente, há que se 

esclarecer que as disposições previstas no Código de Defesa do 

Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que 

as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de descer às 

minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os requisitos da 

indenização por dano moral, em caso de responsabilidade objetiva, quais 

sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do agente, a 

existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 
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por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 
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DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1001338-07.2017.811.0004 Pólo Ativo: JOHN TEIXEIRA DA 

SILVA Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

a parte autora alega que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia, inclusive na data de 

27 a 31 de agosto de 2017. A parte Reclamada em fase de contestação 

alega que as alegações não devem prosperar vez que o serviço móvel 

esta sujeito a variações de acordo com o tempo, distância, entre outros 

fatores, e ainda que não restou comprovado os danos morais. Como se 

viu nestes autos, o caso se refere a falha da prestação do serviço, onde 

o requerente alegam ter sofrido prejuízo por ter por longos períodos com 

os serviços da requerida suspensos. O reclamado, por sua vez, 

asseverou que não teve culpa, pois não fora ele quem dera causa ao 

ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua conduta, além de que, 

inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. Inicialmente, há que se 

esclarecer que as disposições previstas no Código de Defesa do 

Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que 

as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de descer às 

minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os requisitos da 

indenização por dano moral, em caso de responsabilidade objetiva, quais 

sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do agente, a 

existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 
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ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 
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17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001868-11.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EUZIEL ALMEIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001868-11.2017.811.0004 1.RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há 

que se falar em complexidade ou inconsistências suficientes que 

autorizem afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Não consideradas 

preliminares, passo ao mérito da quesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. 

Compulsando os autos, verificando as argumentações e pedidos de 

ambas as partes, bem como documentos acostados pelas mesmas, 

investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que são 

suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação probatória, ao 

ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo ao 

seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO DECLARATORIA DE 

INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde em síntese, alega 

que teve seu nome indevidamente negativado, visto que jamais contratou o 

serviço da parte promovida. O promovido apresentou sua contestação (ID 

12317728), apresentando contrato devidamente assinado onde comprova 

a origem da divida em nome da parte autora. Partindo para o julgamento, 

tenho que razão não assiste a parte autora. Superados o fato que o autor 

possuía um contrato com a Ré, e não comprovado o pagamento, forçoso 

reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada agiu no exercício 

regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in 

verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima 

defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a 

reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se 

falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há 

que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 4. 

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar 

com ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, 

alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, 

configura litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da 

parte demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, 

inciso II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 6. DISPOSITIVO Por todo 

o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: 

SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, 

nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde 

CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor 

da Reclamada. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e 

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

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002200-75.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KATIUSCIA MONTEIRO NEGRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002200-75.2017.811.0004 Vistos, etc. 1.RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 2. 

PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade ou inconsistências 

suficientes que autorizem afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Não consideradas preliminares, passo ao mérito da quesitor. 3. 

FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve seu nome indevidamente negativado, visto que 

jamais contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou 

sua contestação, apresentando contrato devidamente assinado (ID 

12394437), onde comprova a origem da divida em nome da parte autora. 

Partindo para o julgamento, tenho que razão não assiste a parte autora. 

Superados o fato que o autor possuía um contrato com a Ré, e não 

comprovado o pagamento, forçoso reconhecer que a cobrança é devida, 

e a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos 

do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: 

I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. 

Logo, ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação 

indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou 

comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo 

Reclamante, razão pela qual não há que se falar em ilicitude no 
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procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano 

moral a ser indenizado, levando-se em conta que o Requerido está 

acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 4. DA LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com ação de 

ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 6. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: 

SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, 

nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde 

CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor 

da Reclamada. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e 

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

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001864-71.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALBANY FRANCISCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001864-71.2017.811.0004 Vistos, etc. 1.RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 2. 

PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade ou inconsistências 

suficientes que autorizem afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Não consideradas preliminares, passo ao mérito da quesitor. 3. 

FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve seu nome indevidamente negativado, visto que 

jamais contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou 

sua contestação, apresentando contrato devidamente assinado (ID 

12390322), onde comprova a origem da divida em nome da parte autora. 

Partindo para o julgamento, tenho que razão não assiste a parte autora. 

Superados o fato que o autor possuía um contrato com a Ré, e não 

comprovado o pagamento, forçoso reconhecer que a cobrança é devida, 

e a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos 

do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: 

I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. 

Logo, ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação 

indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou 

comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo 

Reclamante, razão pela qual não há que se falar em ilicitude no 

procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano 

moral a ser indenizado, levando-se em conta que o Requerido está 

acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 4. DA LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com ação de 

ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 6. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: 

SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, 

nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde 

CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor 

da Reclamada. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e 

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

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001866-41.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALBANY FRANCISCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001866-41.2017.811.0004 Vistos, etc. 1.RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 2. 

PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade ou inconsistências 

suficientes que autorizem afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Não consideradas preliminares, passo ao mérito da quesitor. 3. 

FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve seu nome indevidamente negativado, visto que 

jamais contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou 

sua contestação, apresentando contrato devidamente assinado (ID 

12387746), onde comprova a origem da divida em nome da parte autora. 

Partindo para o julgamento, tenho que razão não assiste a parte autora. 

Superados o fato que o autor possuía um contrato com a Ré, e não 

comprovado o pagamento, forçoso reconhecer que a cobrança é devida, 

e a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos 

do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: 

I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. 

Logo, ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação 

indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou 

comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo 

Reclamante, razão pela qual não há que se falar em ilicitude no 

procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano 

moral a ser indenizado, levando-se em conta que o Requerido está 

acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 4. DA LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com ação de 

ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 6. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: 

SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, 

nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde 

CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor 

da Reclamada. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 
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Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000558-67.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARQUES BANDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000558-67.2017.811.0004 Vistos, etc. 1.RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 2. 

PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade ou inconsistências 

suficientes que autorizem afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Não consideradas preliminares, passo ao mérito da quesitor. 3. 

FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve seu nome indevidamente negativado, visto que 

jamais contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou 

sua contestação, apresentando contrato devidamente assinado (ID 

11742702 e outros), onde comprova a origem da divida em nome da parte 

autora. Partindo para o julgamento, tenho que razão não assiste a parte 

autora. Superados o fato que o autor possuía um contrato com a Ré, e não 

comprovado o pagamento, forçoso reconhecer que a cobrança é devida, 

e a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos 

do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: 

I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. 

Logo, ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação 

indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou 

comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo 

Reclamante, razão pela qual não há que se falar em ilicitude no 

procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano 

moral a ser indenizado, levando-se em conta que o Requerido está 

acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 4. DA LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com ação de 

ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 6. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: 

SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, 

nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde 

CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor 

da Reclamada. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e 

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

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000572-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ATAIDES CRAVEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000572-51.2017.811.0004 Vistos, etc. 1.RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 2. 

PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade ou inconsistências 

suficientes que autorizem afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Não consideradas preliminares, passo ao mérito da quesitor. 3. 

FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve seu nome indevidamente negativado, visto que 

jamais contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou 

sua contestação, alegando em síntese que a cobrança é devida, por 

serviços contratados pela autora, mas não apresenta nenhum 

comprovante da contratação do serviço informado. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão parcial assiste a parte autora. Destarte, 

conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pelo Reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 
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Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições além da discutida no presente processo, conforme 

relatório de negativação informado na inicial. O entendimento dos Tribunais 

Superiores é no sentido da ausência de danos morais em caso de legitima 

negativação preexistente (Súmula 385 STJ), no entanto considerando as 

negativações posteriores que também são legitimas não está sendo 

reconhecida a existência dos danos morais, pois caracteriza a figura do 

devedor contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para que se proteja a 

honra, a imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se faz que esta 

traga incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a própria parte 

não cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há como cobrar 

de terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não tento havido 

recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto ao valor da 

indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. (TJ-MG - 

AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

primeira negativação é ilegítima, existem outras que apesar de posteriores, 

são legitimas, de modo que impede a caracterização dos danos morais. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: a) DECLARAR inexistência dos 

débitos em discussão neste processo. Sugiro improcedência dos pedidos 

de danos morais. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001832-66.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DULCELINA DE OLIVEIRA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001832-66.2017.811.0004 1.RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há 

que se falar em complexidade ou inconsistências suficientes que 

autorizem afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Não consideradas 

preliminares, passo ao mérito da quesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. 

Compulsando os autos, verificando as argumentações e pedidos de 

ambas as partes, bem como documentos acostados pelas mesmas, 

investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que são 

suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação probatória, ao 

ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo ao 

seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO DECLARATORIA DE 

INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde em síntese, alega 

que teve seu nome indevidamente negativado, visto que jamais contratou 

qualquer serviço do Reclamado. O promovido apresentou sua 

contestação, alegando em síntese que a cobrança é devida, por serviços 

contratados pela autora, mas não apresenta nenhum comprovante da 

contratação do serviço informado. Partindo para o julgamento, tenho que 

razão assiste a parte autora. Notório pelos documentos acostados aos 

autos, verifico que apesar da promovida alegar que o debito é legitimo, não 

apresenta nenhum documento apto a comprovar a origem da divida. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte Autora, restando configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela parte reclamada, visto que a ela caberia a analise dos 

documentos a fim de evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da 

parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve 

o crédito abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. 

CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida 

em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in 

re ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da 

dívida impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 
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das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR o promovido EMBRATEL - EMPRESA 

BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. ao pagamento da quantia de 

R$ 7.000,00 (sete mil reais), à título de dano moral, à parte autora ANA 

DULCELINA DE OLIVEIRA AMORIM, em razão do ato ilícito cometido, valor 

com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ) Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente o debito em 

discussão neste processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o 

trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 

e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

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

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1002172-10.2017.811.0004 1.RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há 

que se falar em complexidade ou inconsistências suficientes que 

autorizem afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Não consideradas 

preliminares, passo ao mérito da quesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. 

Compulsando os autos, verificando as argumentações e pedidos de 

ambas as partes, bem como documentos acostados pelas mesmas, 

investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que são 

suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação probatória, ao 

ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo ao 

seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO DECLARATORIA DE 

INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde em síntese, alega 

que teve seu nome indevidamente negativado, visto que jamais contratou 

qualquer serviço do Reclamado. O promovido apresentou sua 

contestação, alegando em síntese que a cobrança é devida, por serviços 

contratados pela autora, mas não apresenta nenhum comprovante da 

contratação do serviço informado. Partindo para o julgamento, tenho que 

razão assiste a parte autora. Notório pelos documentos acostados aos 

autos, verifico que apesar da promovida alegar que o debito é legitimo, não 

apresenta nenhum documento apto a comprovar a origem da divida. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte Autora, restando configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela parte reclamada, visto que a ela caberia a analise dos 

documentos a fim de evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da 

parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve 

o crédito abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. 

CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida 

em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in 

re ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da 

dívida impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR o promovido CLARO S.A. ao 
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pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), à título de dano 

moral, à parte autora WEINE REINER LIRA DUARTE, em razão do ato ilícito 

cometido, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ) 

Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente o debito 

em discussão neste processo. Fica a parte condenada ciente de que, 

após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado 

para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do 

Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES 

Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001612-68.2017.811.0004 Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade ou inconsistências 

suficientes que autorizem afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Não consideradas preliminares, passo ao mérito da quesitor. 3. 

FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os autos, verificando as argumentações 

e pedidos de ambas as partes, bem como documentos acostados pelas 

mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que 

são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação probatória, 

ao ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo 

ao seu julgamento. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, onde a parte autora alega que na cidade de General Carneiro, 

sofre constantemente a interrupção no serviço de telefonia, inclusive na 

data de 27 a 31 de agosto de 2017. A parte Reclamada em fase de 

contestação alega que as alegações não devem prosperar vez que o 

serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, distância, 

entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os danos 

morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da prestação 

do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por ter por 

longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O reclamado, 

por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele quem dera 

causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua conduta, além de 

que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. Inicialmente, há que se 

esclarecer que as disposições previstas no Código de Defesa do 

Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que 

as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de descer às 

minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os requisitos da 

indenização por dano moral, em caso de responsabilidade objetiva, quais 

sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do agente, a 

existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 
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MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 6. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se. [1] (“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª 

Edição, São Paulo, 2002, p. 10).

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001512-16.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ MENDES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001512-16.2017.811.0004 Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 2. 

PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade ou inconsistências 

suficientes que autorizem afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Não consideradas preliminares, passo ao mérito da quesitor. 3. 

FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte da requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGESTIONO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 

474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001310-39.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARACILIO ALMEIDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001310-39.2017.811.0004 Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 2. 

PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade ou inconsistências 

suficientes que autorizem afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Não consideradas preliminares, passo ao mérito da quesitor. 3. 

FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte da requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGESTIONO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 

474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001300-92.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELUISIO JORGE DE MELO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001300-92.2017.811.0004 . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os autos, verificando as argumentações 

e pedidos de ambas as partes, bem como documentos acostados pelas 

mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que 

são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação probatória, 

ao ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo 

ao seu julgamento Da análise do processo, verifico que a parte autora 

requereu a desistência do processo, não havendo oposição da reclamada 

conforme ata de audiência de conciliação. De acordo com o artigo 487, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo 

sem julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, 

desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, 

uma vez que esta se encerra no momento da homologação de sua 
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desistência. 3. DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no artigo 487, 

VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

ação, e SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do 

mérito.. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. 

Arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002210-22.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA SOUZA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002210-22.2017.811.0004 Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 2. 

PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade ou inconsistências 

suficientes que autorizem afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Não consideradas preliminares, passo ao mérito da quesitor. 3. 

FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte da requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGESTIONO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 

474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001274-94.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBSON SOUSA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001274-94.2017.811.0004 . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os autos, verificando as argumentações 

e pedidos de ambas as partes, bem como documentos acostados pelas 

mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que 

são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação probatória, 

ao ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo 

ao seu julgamento Da análise do processo, verifico que a parte autora 

requereu a desistência do processo, não havendo oposição da reclamada 

conforme ata de audiência de conciliação. De acordo com o artigo 487, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo 

sem julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, 

desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, 

uma vez que esta se encerra no momento da homologação de sua 

desistência. 3. DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no artigo 487, 

VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

ação, e SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do 

mérito.. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. 

Arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001290-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAERTE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001290-48.2017.811.0004 . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os autos, verificando as argumentações 

e pedidos de ambas as partes, bem como documentos acostados pelas 

mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que 

são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação probatória, 

ao ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo 

ao seu julgamento Da análise do processo, verifico que a parte autora 

requereu a desistência do processo, não havendo oposição da reclamada 

conforme ata de audiência de conciliação. De acordo com o artigo 487, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo 

sem julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, 

desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, 

uma vez que esta se encerra no momento da homologação de sua 

desistência. 3. DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no artigo 487, 

VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

ação, e SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do 

mérito.. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. 

Arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 
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Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001348-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001348-51.2017.811.0004 . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os autos, verificando as argumentações 

e pedidos de ambas as partes, bem como documentos acostados pelas 

mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que 

são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação probatória, 

ao ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo 

ao seu julgamento Da análise do processo, verifico que a parte autora 

requereu a desistência do processo, não havendo oposição da reclamada 

conforme ata de audiência de conciliação. De acordo com o artigo 487, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo 

sem julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, 

desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, 

uma vez que esta se encerra no momento da homologação de sua 

desistência. 3. DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no artigo 487, 

VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

ação, e SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do 

mérito.. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. 

Arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001324-23.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIELTH ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001324-23.2017.811.0004 . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os autos, verificando as argumentações 

e pedidos de ambas as partes, bem como documentos acostados pelas 

mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que 

são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação probatória, 

ao ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo 

ao seu julgamento Da análise do processo, verifico que a parte autora 

requereu a desistência do processo, não havendo oposição da reclamada 

conforme ata de audiência de conciliação. De acordo com o artigo 487, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo 

sem julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, 

desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, 

uma vez que esta se encerra no momento da homologação de sua 

desistência. 3. DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no artigo 487, 

VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

ação, e SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do 

mérito.. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. 

Arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002091-61.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WALISON MIGUEL DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002091-61.2017.811.0004 Vistos, etc... 1.RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 2. 

PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade ou inconsistências 

suficientes que autorizem afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Não consideradas preliminares, passo ao mérito da quaesitor. 3. 

FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve seu nome indevidamente negativado, visto que 

jamais contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou 

sua contestação, apresentando contrato e documentos de cessão, onde 

comprova a origem da divida em nome da parte autora. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão não assiste a parte autora. Superados o fato 

que o autor possuía um contrato com a Ré, e não comprovado o 

pagamento, forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada 

agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do 

Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os 

praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, 

ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 

5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na 

hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão 

pela qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim 

sendo, in casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, 

levando-se em conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 3.1. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico 

que o fato da parte autora ingressar com ação de ressarcimento moral 

sabendo que a divida é devida, alterando as verdades dos fatos, sob a 

tentativa de enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. Assim, é 

indiscutível a litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que 

alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), comprovando-se a lide 

temerária. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c 

artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do 

valor da causa, em favor da Reclamada. Revogo liminar eventualmente 

concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto ao 

juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra 
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do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002092-46.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002092-46.2017.811.0004 Vistos, etc... 1.RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 2. 

PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade ou inconsistências 

suficientes que autorizem afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Não consideradas preliminares, passo ao mérito da quaesitor. 3. 

FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve seu nome indevidamente negativado, visto que 

jamais contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou 

sua contestação, apresentando contrato e documentos de cessão, onde 

comprova a origem da divida em nome da parte autora. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão não assiste a parte autora. Superados o fato 

que o autor possuía um contrato com a Ré, e não comprovado o 

pagamento, forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada 

agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do 

Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os 

praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, 

ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 

5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na 

hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão 

pela qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim 

sendo, in casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, 

levando-se em conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 3.1. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico 

que o fato da parte autora ingressar com ação de ressarcimento moral 

sabendo que a divida é devida, alterando as verdades dos fatos, sob a 

tentativa de enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. Assim, é 

indiscutível a litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que 

alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), comprovando-se a lide 

temerária. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c 

artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do 

valor da causa, em favor da Reclamada. Revogo liminar eventualmente 

concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto ao 

juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra 

do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010588-42.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ILICEIA ROCHA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010588-42.2017.811.0004 Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade ou inconsistências 

suficientes que autorizem afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Não consideradas preliminares, passo ao mérito da quaesitor. 3. 

FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, alegando que o ICMS 

cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre as tarifas de uso 

do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica proveniente 

da rede básica de transmissão (as chamada s TUST/TUSD). Assim requer 

que seja reconhecida a ilegalidade sobre a aplicação da referida tarifa, 

pugnando pela devolução em dobro dos últimos cinco anos. O promovido 

apresentou sua contestação alegando em preliminar incompetência em 

razão da complexibilidade da causa. E no mérito alega que não há que se 

falar em ilegalidade da referida cobrança, visto que não há como tributar 

separadamente cada operação da cadeia de geração de energia elétrica, 

assim, sendo a referida cobrança constitucional requer a improcedência 

do pedido inicial. Partindo para o julgamento, tenho que razão não assiste 

a parte autora. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, o STF decidiu 

que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do sistema de 

distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, explicou 

que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de energia 

para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela maioria dos 

ministros da turma, o magistrado explicou que a base de cálculo do ICMS 

em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, transmissão e 

distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, entendo que o 

pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em vista que a 

cobrança discutida no presente autos é constitucional, não havendo 

qualquer ilegalidade. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de 

mérito. REVOGA-SE tutela eventualmente concedida. Após trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos 

do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente 

PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011301-17.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO INACIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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Autos nº 8011301-17.2017.811.0004 Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade ou inconsistências 

suficientes que autorizem afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Não consideradas preliminares, passo ao mérito da quaesitor. 3. 

FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, alegando que o ICMS 

cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre as tarifas de uso 

do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica proveniente 

da rede básica de transmissão (as chamada s TUST/TUSD). Assim requer 

que seja reconhecida a ilegalidade sobre a aplicação da referida tarifa, 

pugnando pela devolução em dobro dos últimos cinco anos. O promovido 

apesar de devidamente citado, deixou de apresentar sua contestação, de 

modo que incide na sua revelia, sendo que os efeitos da revelia são 

relativos. Partindo para o julgamento, tenho que razão não assiste a parte 

autora. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, o STF decidiu que a 

cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do sistema de distribuição) é 

legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, explicou que não é 

possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de energia para fins 

de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela maioria dos ministros 

da turma, o magistrado explicou que a base de cálculo do ICMS em relação 

à energia elétrica inclui os custos de geração, transmissão e 

distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, entendo que o 

pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em vista que a 

cobrança discutida no presente autos é constitucional, não havendo 

qualquer ilegalidade. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de 

mérito. REVOGA-SE tutela eventualmente concedida. Após trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos 

do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente 

PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010665-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA ROCSANY RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010665-51.2017.811.0004 Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade ou inconsistências 

suficientes que autorizem afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Não consideradas preliminares, passo ao mérito da quaesitor. 3. 

FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, alegando que o ICMS 

cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre as tarifas de uso 

do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica proveniente 

da rede básica de transmissão (as chamada s TUST/TUSD). Assim requer 

que seja reconhecida a ilegalidade sobre a aplicação da referida tarifa, 

pugnando pela devolução em dobro dos últimos cinco anos. O promovido 

apresentou sua contestação alegando em preliminar incompetência em 

razão da complexibilidade da causa. E no mérito alega que não há que se 

falar em ilegalidade da referida cobrança, visto que não há como tributar 

separadamente cada operação da cadeia de geração de energia elétrica, 

assim, sendo a referida cobrança constitucional requer a improcedência 

do pedido inicial. Partindo para o julgamento, tenho que razão não assiste 

a parte autora. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, o STF decidiu 

que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do sistema de 

distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, explicou 

que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de energia 

para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela maioria dos 

ministros da turma, o magistrado explicou que a base de cálculo do ICMS 

em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, transmissão e 

distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, entendo que o 

pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em vista que a 

cobrança discutida no presente autos é constitucional, não havendo 

qualquer ilegalidade. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de 

mérito. REVOGA-SE tutela eventualmente concedida. Após trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos 

do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente 

PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010591-94.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010591-94.2017.811.0004 Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade ou inconsistências 

suficientes que autorizem afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Não consideradas preliminares, passo ao mérito da quaesitor. 3. 

FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, alegando que o ICMS 

cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre as tarifas de uso 

do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica proveniente 

da rede básica de transmissão (as chamada s TUST/TUSD). Assim requer 

que seja reconhecida a ilegalidade sobre a aplicação da referida tarifa, 

pugnando pela devolução em dobro dos últimos cinco anos. O promovido 

apresentou sua contestação alegando em preliminar incompetência em 

razão da complexibilidade da causa. E no mérito alega que não há que se 

falar em ilegalidade da referida cobrança, visto que não há como tributar 

separadamente cada operação da cadeia de geração de energia elétrica, 
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assim, sendo a referida cobrança constitucional requer a improcedência 

do pedido inicial. Partindo para o julgamento, tenho que razão não assiste 

a parte autora. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, o STF decidiu 

que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do sistema de 

distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, explicou 

que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de energia 

para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela maioria dos 

ministros da turma, o magistrado explicou que a base de cálculo do ICMS 

em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, transmissão e 

distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, entendo que o 

pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em vista que a 

cobrança discutida no presente autos é constitucional, não havendo 

qualquer ilegalidade. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de 

mérito. REVOGA-SE tutela eventualmente concedida. Após trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos 

do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente 

PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010531-24.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA DE ROCHA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010531-24.2017.811.0004 Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade ou inconsistências 

suficientes que autorizem afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Não consideradas preliminares, passo ao mérito da quaesitor. 3. 

FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, alegando que o ICMS 

cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre as tarifas de uso 

do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica proveniente 

da rede básica de transmissão (as chamada s TUST/TUSD). Assim requer 

que seja reconhecida a ilegalidade sobre a aplicação da referida tarifa, 

pugnando pela devolução em dobro dos últimos cinco anos. O promovido 

apresentou sua contestação alegando em preliminar incompetência em 

razão da complexibilidade da causa. E no mérito alega que não há que se 

falar em ilegalidade da referida cobrança, visto que não há como tributar 

separadamente cada operação da cadeia de geração de energia elétrica, 

assim, sendo a referida cobrança constitucional requer a improcedência 

do pedido inicial. Partindo para o julgamento, tenho que razão não assiste 

a parte autora. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, o STF decidiu 

que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do sistema de 

distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, explicou 

que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de energia 

para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela maioria dos 

ministros da turma, o magistrado explicou que a base de cálculo do ICMS 

em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, transmissão e 

distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, entendo que o 

pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em vista que a 

cobrança discutida no presente autos é constitucional, não havendo 

qualquer ilegalidade. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de 

mérito. REVOGA-SE tutela eventualmente concedida. Após trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos 

do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente 

PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010924-46.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO MARTINS PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLERISMAR FERREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0019415A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010924-46.2017.811.0004 Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade ou inconsistências 

suficientes que autorizem afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Não consideradas preliminares, passo ao mérito da quaesitor. 3. 

FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, alegando que o ICMS 

cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre as tarifas de uso 

do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica proveniente 

da rede básica de transmissão (as chamada s TUST/TUSD). Assim requer 

que seja reconhecida a ilegalidade sobre a aplicação da referida tarifa, 

pugnando pela devolução em dobro dos últimos cinco anos. O promovido 

apesar de devidamente citado, deixou de apresentar sua contestação, de 

modo que incide na sua revelia, sendo que os efeitos da revelia são 

relativos. Partindo para o julgamento, tenho que razão não assiste a parte 

autora. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, o STF decidiu que a 

cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do sistema de distribuição) é 

legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, explicou que não é 

possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de energia para fins 

de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela maioria dos ministros 

da turma, o magistrado explicou que a base de cálculo do ICMS em relação 

à energia elétrica inclui os custos de geração, transmissão e 

distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, entendo que o 

pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em vista que a 

cobrança discutida no presente autos é constitucional, não havendo 

qualquer ilegalidade. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de 

mérito. REVOGA-SE tutela eventualmente concedida. Após trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos 

do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente 

PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010577-13.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAIVISON VANDERLEI NERY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BUOZI OAB - MT0016593A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010577-13.2017.811.0004 Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade ou inconsistências 

suficientes que autorizem afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Não consideradas preliminares, passo ao mérito da quaesitor. 3. 

FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, alegando que o ICMS 

cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre as tarifas de uso 

do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica proveniente 

da rede básica de transmissão (as chamada s TUST/TUSD). Assim requer 

que seja reconhecida a ilegalidade sobre a aplicação da referida tarifa, 

pugnando pela devolução em dobro dos últimos cinco anos. O promovido 

apresentou sua contestação alegando em preliminar incompetência em 

razão da complexibilidade da causa. E no mérito alega que não há que se 

falar em ilegalidade da referida cobrança, visto que não há como tributar 

separadamente cada operação da cadeia de geração de energia elétrica, 

assim, sendo a referida cobrança constitucional requer a improcedência 

do pedido inicial. Partindo para o julgamento, tenho que razão não assiste 

a parte autora. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, o STF decidiu 

que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do sistema de 

distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, explicou 

que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de energia 

para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela maioria dos 

ministros da turma, o magistrado explicou que a base de cálculo do ICMS 

em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, transmissão e 

distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, entendo que o 

pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em vista que a 

cobrança discutida no presente autos é constitucional, não havendo 

qualquer ilegalidade. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de 

mérito. REVOGA-SE tutela eventualmente concedida. Após trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos 

do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente 

PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.
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Autos nº 1001204-77.2017.811.0004 Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade ou inconsistências 

suficientes que autorizem afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Não consideradas preliminares, passo ao mérito da quaesitor. 3. 

FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os autos, verificando as argumentações 

e pedidos de ambas as partes, bem como documentos acostados pelas 

mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que 

são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação probatória, 

ao ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo 

ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, alegando que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia, inclusive na data de 

27 a 31 de agosto de 2017. A promovida em fase de contestação alega 

que as alegações não devem prosperar vez que o serviço móvel esta 

sujeito a variações de acordo com o tempo, distância, entre outros 

fatores, e ainda que não restou comprovado os danos morais. Como se 

viu nestes autos, o caso se refere a falha da prestação do serviço, onde 

o requerente alegam ter sofrido prejuízo por ter por longos períodos com 

os serviços da requerida suspensos. O reclamado, por sua vez, 

asseverou que não teve culpa, pois não fora ele quem dera causa ao 

ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua conduta, além de que, 

inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. Partindo para o julgamento, 

tenho que razão não assiste a parte autora. Inicialmente, há que se 

esclarecer que as disposições previstas no Código de Defesa do 

Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que 

as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de descer às 

minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os requisitos da 

indenização por dano moral, em caso de responsabilidade objetiva, quais 

sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do agente, a 

existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102305/4/2018 Página 102 de 689



ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 
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17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. Finalizando o ímpeto 

decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais 

demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em 

tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por 

todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se. [1] (“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª 

Edição, São Paulo, 2002, p. 10).
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Autos nº 1001598-84.2017.811.0004 Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade ou inconsistências 

suficientes que autorizem afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Não consideradas preliminares, passo ao mérito da quaesitor. 3. 

FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os autos, verificando as argumentações 

e pedidos de ambas as partes, bem como documentos acostados pelas 

mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que 

são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação probatória, 

ao ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo 

ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, alegando que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia, inclusive na data de 

27 a 31 de agosto de 2017. A promovida em fase de contestação alega 

que as alegações não devem prosperar vez que o serviço móvel esta 

sujeito a variações de acordo com o tempo, distância, entre outros 

fatores, e ainda que não restou comprovado os danos morais. Como se 

viu nestes autos, o caso se refere a falha da prestação do serviço, onde 

o requerente alegam ter sofrido prejuízo por ter por longos períodos com 

os serviços da requerida suspensos. O reclamado, por sua vez, 

asseverou que não teve culpa, pois não fora ele quem dera causa ao 

ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua conduta, além de que, 

inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. Partindo para o julgamento, 

tenho que razão não assiste a parte autora. Inicialmente, há que se 

esclarecer que as disposições previstas no Código de Defesa do 

Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que 

as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de descer às 

minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os requisitos da 

indenização por dano moral, em caso de responsabilidade objetiva, quais 

sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do agente, a 

existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 
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medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 
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PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. Finalizando o ímpeto 

decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais 

demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em 

tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por 

todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se. [1] (“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª 

Edição, São Paulo, 2002, p. 10).
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Autos nº 1001218-61.2017.811.0004 Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade ou inconsistências 

suficientes que autorizem afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Não consideradas preliminares, passo ao mérito da quaesitor. 3. 

FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os autos, verificando as argumentações 

e pedidos de ambas as partes, bem como documentos acostados pelas 

mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que 

são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação probatória, 

ao ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo 

ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, alegando que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia, inclusive na data de 

27 a 31 de agosto de 2017. A promovida em fase de contestação alega 

que as alegações não devem prosperar vez que o serviço móvel esta 

sujeito a variações de acordo com o tempo, distância, entre outros 

fatores, e ainda que não restou comprovado os danos morais. Como se 

viu nestes autos, o caso se refere a falha da prestação do serviço, onde 

o requerente alegam ter sofrido prejuízo por ter por longos períodos com 

os serviços da requerida suspensos. O reclamado, por sua vez, 

asseverou que não teve culpa, pois não fora ele quem dera causa ao 

ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua conduta, além de que, 

inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. Partindo para o julgamento, 

tenho que razão não assiste a parte autora. Inicialmente, há que se 

esclarecer que as disposições previstas no Código de Defesa do 

Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que 

as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de descer às 

minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os requisitos da 

indenização por dano moral, em caso de responsabilidade objetiva, quais 

sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do agente, a 

existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 
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TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. Finalizando o ímpeto 

decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais 

demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em 

tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por 

todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se. [1] (“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª 

Edição, São Paulo, 2002, p. 10).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Autos nº 1001742-58.2017.811.0004 Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade ou inconsistências 

suficientes que autorizem afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Não consideradas preliminares, passo ao mérito da quaesitor. 3. 

FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os autos, verificando as argumentações 

e pedidos de ambas as partes, bem como documentos acostados pelas 

mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que 

são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação probatória, 

ao ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo 

ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, alegando que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia, inclusive na data de 

27 a 31 de agosto de 2017. A promovida em fase de contestação alega 

que as alegações não devem prosperar vez que o serviço móvel esta 

sujeito a variações de acordo com o tempo, distância, entre outros 

fatores, e ainda que não restou comprovado os danos morais. Como se 

viu nestes autos, o caso se refere a falha da prestação do serviço, onde 

o requerente alegam ter sofrido prejuízo por ter por longos períodos com 

os serviços da requerida suspensos. O reclamado, por sua vez, 

asseverou que não teve culpa, pois não fora ele quem dera causa ao 

ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua conduta, além de que, 

inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. Partindo para o julgamento, 

tenho que razão não assiste a parte autora. Inicialmente, há que se 

esclarecer que as disposições previstas no Código de Defesa do 

Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que 

as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de descer às 

minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os requisitos da 

indenização por dano moral, em caso de responsabilidade objetiva, quais 

sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do agente, a 

existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 
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se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. Finalizando o ímpeto 

decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais 

demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em 

tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por 

todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se. [1] (“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª 

Edição, São Paulo, 2002, p. 10).
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Parte(s) Polo Ativo:

THAIS SOUZA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)
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BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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Autos nº 1000116-04.2017.811.0004 Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 2. 

PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade ou inconsistências 

suficientes que autorizem afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Não consideradas preliminares, passo ao mérito da quaesitor. 3. 

FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 
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rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte da promovente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da 

lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando 

ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força 

maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo 

liminar eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000333-47.2017.811.0004 Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 2. 

PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade ou inconsistências 

suficientes que autorizem afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Não consideradas preliminares, passo ao mérito da quaesitor. 3. 

FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte da promovente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da 

lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando 

ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força 

maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo 

liminar eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1002132-28.2017.811.0004 Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 2. 

PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade ou inconsistências 

suficientes que autorizem afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Não consideradas preliminares, passo ao mérito da quaesitor. 3. 

FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte da promovente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 
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EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da 

lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando 

ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força 

maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo 

liminar eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002134-95.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELIO FARIAS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte da promovente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da 

lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando 

ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força 

maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo 

liminar eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002088-09.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PIRES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte da promovente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 
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conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da 

lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando 

ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força 

maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo 

liminar eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000328-25.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELIO FARIAS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte da promovente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da 

lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando 

ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força 

maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo 

liminar eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LECI KOCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte da promovente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da 

lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando 

ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força 

maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo 

liminar eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-27.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte da promovente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da 

lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando 

ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força 

maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo 

liminar eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-53.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO ALVES ARANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte da promovente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da 

lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando 

ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força 

maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo 

liminar eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001296-55.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MIRELLA CRISTINA ALVES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

. Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 
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artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como 

documentos acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 

da lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao seu julgamento. Da análise do 

processo, verifico que a promovente requereu a desistência do processo, 

não havendo oposição da reclamada conforme ata de audiência de 

conciliação. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do 

mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte 

autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se 

encerra no momento da homologação de sua desistência. Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 3. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e 

SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001301-77.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

. Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como 

documentos acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 

da lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao seu julgamento. Da análise do 

processo, verifico que a promovente requereu a desistência do processo, 

não havendo oposição da reclamada conforme ata de audiência de 

conciliação. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do 

mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte 

autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se 

encerra no momento da homologação de sua desistência. Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 3. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e 

SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000266-82.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO LUIZ PIZZOLATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

. Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como 

documentos acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 

da lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao seu julgamento. Da análise do 

processo, verifico que a promovente requereu a desistência do processo, 

não havendo oposição da reclamada conforme ata de audiência de 

conciliação. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do 

mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte 

autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se 

encerra no momento da homologação de sua desistência. Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 3. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e 

SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-50.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA CRISTINA FERREIRA UEMURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte da promovente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 
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EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da 

lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando 

ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força 

maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo 

liminar eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001862-04.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EINARA RAICA CORREIA BAIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

alegando que teve seu nome indevidamente negativado, visto que jamais 

contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou sua 

contestação, apresentando contrato devidamente assinado, onde 

comprova a origem da divida em nome da parte autora. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão não assiste a parte autora. Superados o fato 

que o autor possuía um contrato com a Ré, e não comprovado o 

pagamento, forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada 

agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do 

Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os 

praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, 

ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 

5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na 

hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão 

pela qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim 

sendo, in casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, 

levando-se em conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 3.1. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico 

que o fato da parte autora ingressar com ação de ressarcimento moral 

sabendo que a divida é devida, alterando as verdades dos fatos, sob a 

tentativa de enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. Assim, é 

indiscutível a litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que 

alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), comprovando-se a lide 

temerária. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c 

artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do 

valor da causa, em favor da Reclamada. Revogo liminar eventualmente 

concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto ao 

juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra 

do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002206-82.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZELINA RO OTSI E HITSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

alegando que teve seu nome indevidamente negativado, visto que jamais 

contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou sua 

contestação, apresentando contrato devidamente assinado, onde 

comprova a origem da divida em nome da parte autora. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão não assiste a parte autora. Superados o fato 

que o autor possuía um contrato com a Ré, e não comprovado o 

pagamento, forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada 

agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do 

Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os 

praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, 

ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 

5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na 

hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão 

pela qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim 

sendo, in casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, 

levando-se em conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 3.1. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico 
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que o fato da parte autora ingressar com ação de ressarcimento moral 

sabendo que a divida é devida, alterando as verdades dos fatos, sob a 

tentativa de enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. Assim, é 

indiscutível a litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que 

alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), comprovando-se a lide 

temerária. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c 

artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do 

valor da causa, em favor da Reclamada. Revogo liminar eventualmente 

concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto ao 

juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra 

do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-30.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE FERNANDES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

alegando que teve seu nome indevidamente negativado, visto que jamais 

contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou sua 

contestação, apresentando contrato devidamente assinado, onde 

comprova a origem da divida em nome da parte autora. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão não assiste a parte autora. Superados o fato 

que o autor possuía um contrato com a Ré, e não comprovado o 

pagamento, forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada 

agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do 

Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os 

praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, 

ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 

5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na 

hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão 

pela qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim 

sendo, in casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, 

levando-se em conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 3.1. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico 

que o fato da parte autora ingressar com ação de ressarcimento moral 

sabendo que a divida é devida, alterando as verdades dos fatos, sob a 

tentativa de enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. Assim, é 

indiscutível a litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que 

alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), comprovando-se a lide 

temerária. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c 

artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do 

valor da causa, em favor da Reclamada. Revogo liminar eventualmente 

concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto ao 

juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra 

do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-83.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CHIRLEY DAS DORES MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não consideradas preliminares, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os 

autos, verificando as argumentações e pedidos de ambas as partes, bem 

como documentos acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 

37 da lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou 

com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a parte 

autora que entre os dias 16.06 e 18.06.2017, em todo Distrito de Paredão 

Grande, permaneceu sem energia elétrica, sendo dia 16/06 das 07:40 as 

21:40 HRS e dia 17/06 ocorreu a suspensão por volta das 14:00 

retornando dia 18/06 as 15:30 HRS. Alega que os moradores daquela 

região tiveram que dirigir-se até General Carneiro em busca de agua 

potável, comprar gelo e ligar para familiares, assim pleiteia a condenação 

moral da empresa. O promovido na contestação alega que se houve 

interrupção de energia, foram por causas externas que a empresa não 

tem como apurar, sendo que não foram provados danos morais ou 

materiais, pugnando pela improcedência da ação. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão não assiste a parte autora. Pois bem, verifico 

que a(s) parte(s) autora(s) pleiteia receber danos morais em decorrência 

da queda de energia ocorrida em sua região. Com efeito, entendo, assim, 

como tem decidido a Turma Recursal, que suspensão ocorrida entre 

várias pessoas simultaneamente, devem ser objetos de ações coletivas 

para determinar a caracterização do dano. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO - FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS 

MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO 

COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - 

IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA 

ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A 

ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA 

CONCESSIONÁRIA - RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano 

moral, diante de alegações generalizadas acerca da falha do serviço de 

energia elétrica, sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do 

alegado dano. Nesses casos, diante da necessidade da individualização 

do suposto dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo 

consumidor, já narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria 

ofendido a sua honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma 

generalizada em sua peça exordial. Não se faz possível a determinação 

de normalização individual dos serviços quando se anota, desde a 
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exordial, que os problemas são gerais e coletivos na Comarca de 

Campinápolis, razão pela qual se faz possível a concessão de adequação 

da prestação dos serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido 

anteriormente. Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). Ressalte-se que 

isso não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, 

mas quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo 

que de maneira mínima a extensão do dano moral que alega, e não 

mencionar o dano ocorrido de forma geral como apresentado no presente 

autos. Ainda, verifico que os documentos trazidos aos autos para 

comprovação do defeito de fornecimento de energia elétrica, não está em 

nome da parte autora, sendo certo que cada situação trazida ao 

conhecimento do judiciário deva ser sopesada de forma individual e 

cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das ações reparatórias 

nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a toda pessoa que 

passe por uma desagradável situação em um acontecimento da vida que 

evidencie tão somente, mero dissabor, não retratando efetivamente o 

dever de reparar o “mal causado”. No que diz respeito ao dano moral, não 

verifico na espécie versada a sua ocorrência, pois não restou 

suficientemente comprovado que os envolvidos foram expostos a 

situação vexatória ou indigna, de modo que não sendo cabível a 

realização de pericias em sede dos Juizados Especiais, entendo que 

caberia a autora ter apresentado provas suficientes do abalo sofrido, o 

que não o fez. E ainda, quanto aos danos materiais, estes também não 

restaram configurados. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de 

mérito. REVOGA-SE tutela eventualmente concedida. Após trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos 

do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente 

PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-83.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO ALVES ARANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve seu nome indevidamente negativado, visto que 

jamais contratou o serviço da parte autora. O promovido apresentou sua 

contestação, alegando em síntese que a cobrança é devida, por serviços 

contratados pela autora, mas não apresenta nenhum comprovante da 

contratação do serviço informado. Partindo para o julgamento, tenho que 

razão parcial assiste a parte autora. Evidente a falha na prestação do 

serviço da Reclamada, que negativou o nome do autor por uma divida 

inexistente. Quanto ao pedido de reparação do dano moral, registre-se 

que, a ação da parte reclamada consistente em manter o nome do 

reclamante restrito indevidamente, caracteriza-se como ato ilícito, capaz 

de gerar, em tese, reparação por dano moral. Entretanto, em análise ao 

documento juntado pelo próprio autor em sua inicial, verifico que, por 

ocasião da inclusão do registro por parte da requerida, já existiam 

anotações preexistentes, onde verifico que são legitimas. Desse modo, na 

hipótese sub judice, mesmo que inexistente a relação jurídica entre 

promovente e promovido e que, em razão disso, a negativação seja 

indevida, a pretensão de reparação por dano moral não seria acolhida, 

face à incidência da Súmula n.º 385 do e. STJ, que assim dispõe: “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA. DANO MORAL. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. - O registro indevido nos 

órgãos de proteção ao crédito não acarreta reparação por dano 

extrapatrimonial se houver outras inscrições preexistentes, conforme 

enunciado contido na Súmula 385 do STJ. (TJ-MG - AC: 

10024120865449001 MG , Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 

10/12/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

16/12/2013) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANO MORAL. 

ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. 

RECURSO IMPROVIDO. - O registro indevido nos órgãos de proteção ao 

crédito não acarreta reparação por dano extrapatrimonial se houver 

outras inscrições preexistentes, conforme enunciado contido na Súmula 

385 do STJ. (TJ-MG - AC: 10145120512200001 MG , Relator: Amorim 

Siqueira, Data de Julgamento: 20/08/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2013) DIREITO CIVIL. INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÕES 

PREEXISTENTES. DANO MORAL INOCORRENTE. 1. Anotações 

preexistentes em cadastros restritivos de crédito que não foram objeto de 

impugnação judicial. Aplicação da Súmula 385 do STJ. 2. Sem a prova da 

irregularidade das prévias anotações do nome da autora em cadastros 

restritivos de crédito, forçoso concluir que, na data da propositura da 

ação, a autora já tinha o seu nome registrado como má pagadora. 3. 

Desconforto que permanece nos limites de mero incômodo, sem configurar 

sofrimento ou humilhação capaz de atentar contra a honra subjetiva e 

ensejar reparação qualquer, uma vez se, como dito, a autora já inscrita 

como inadimplente, não pode, com a devida vênia, se sentir moralmente 

ofendida com um aponte pretérito. 4. Recurso a que se nega seguimento, 

na forma do artigo 557, caput do CPC. (TJ-RJ - APL: 

04018968820128190001 RJ 0401896-88.2012.8.19.0001, Relator: DES. 

ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 

29/07/2013, NONA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 16/08/2013 

17:58) DIREITO CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA 

OBJETIVA. PROTESTO INDEVIDO. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. I. Apessoa jurídica somente pode 

ser compensada por dano moral se houver lesão à sua honra objetiva 

(Súmula 227 do STJ), consistente esta na reputação que goza perante 

terceiros, a qual, se maculada, poderá acarretar prejuízos na sua vida 

comercial. II. Não cabe indenização por dano moral se preexistente legítima 

anotação em cadastro de inadimplentes, porquanto já cristalizada a 

restrição ao crédito. Inteligência da súmula 385 do STJ. III. Negou-se 

provimento ao recurso. (TJ-DF - APC: 20100710060688 DF 

0005978-19.2010.8.07.0007, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 10/09/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 16/09/2014 . Pág.: 164) Assim sendo, diante do histórico de 

negativação do reclamante, em que constam anotações legítimas, 

preexistentes à inscrição do promovido, não há que se falar em dano 

moral na hipótese em questão. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para 

as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: 

DECLARAR a inexistência do débitos discutidos nesse processo. Sugiro 

improcedência do pedido de dano moral. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado 
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Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020048-24.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELY DA SILVA LEANDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Visto, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade ou 

inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve seu nome indevidamente negativado, visto que 

jamais contratou o serviço da parte autora. O promovido apresentou sua 

contestação, alegando em síntese que a cobrança é devida, por serviços 

contratados pela autora, mas não apresenta nenhum comprovante da 

contratação do serviço informado. Partindo para o julgamento, tenho que 

razão parcial assiste a parte autora. Evidente a falha na prestação do 

serviço da Reclamada, que negativou o nome do autor por uma divida 

inexistente. Quanto ao pedido de reparação do dano moral, registre-se 

que, a ação da parte reclamada consistente em manter o nome do 

reclamante restrito indevidamente, caracteriza-se como ato ilícito, capaz 

de gerar, em tese, reparação por dano moral. Entretanto, em análise ao 

documento juntado pelo próprio autor em sua inicial, verifico que, por 

ocasião da inclusão do registro por parte da requerida, já existiam 

anotações preexistentes, onde verifico que são legitimas. Desse modo, na 

hipótese sub judice, mesmo que inexistente a relação jurídica entre 

promovente e promovido e que, em razão disso, a negativação seja 

indevida, a pretensão de reparação por dano moral não seria acolhida, 

face à incidência da Súmula n.º 385 do e. STJ, que assim dispõe: “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA. DANO MORAL. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. - O registro indevido nos 

órgãos de proteção ao crédito não acarreta reparação por dano 

extrapatrimonial se houver outras inscrições preexistentes, conforme 

enunciado contido na Súmula 385 do STJ. (TJ-MG - AC: 

10024120865449001 MG , Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 

10/12/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

16/12/2013) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANO MORAL. 

ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. 

RECURSO IMPROVIDO. - O registro indevido nos órgãos de proteção ao 

crédito não acarreta reparação por dano extrapatrimonial se houver 

outras inscrições preexistentes, conforme enunciado contido na Súmula 

385 do STJ. (TJ-MG - AC: 10145120512200001 MG , Relator: Amorim 

Siqueira, Data de Julgamento: 20/08/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2013) DIREITO CIVIL. INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÕES 

PREEXISTENTES. DANO MORAL INOCORRENTE. 1. Anotações 

preexistentes em cadastros restritivos de crédito que não foram objeto de 

impugnação judicial. Aplicação da Súmula 385 do STJ. 2. Sem a prova da 

irregularidade das prévias anotações do nome da autora em cadastros 

restritivos de crédito, forçoso concluir que, na data da propositura da 

ação, a autora já tinha o seu nome registrado como má pagadora. 3. 

Desconforto que permanece nos limites de mero incômodo, sem configurar 

sofrimento ou humilhação capaz de atentar contra a honra subjetiva e 

ensejar reparação qualquer, uma vez se, como dito, a autora já inscrita 

como inadimplente, não pode, com a devida vênia, se sentir moralmente 

ofendida com um aponte pretérito. 4. Recurso a que se nega seguimento, 

na forma do artigo 557, caput do CPC. (TJ-RJ - APL: 

04018968820128190001 RJ 0401896-88.2012.8.19.0001, Relator: DES. 

ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 

29/07/2013, NONA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 16/08/2013 

17:58) DIREITO CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA 

OBJETIVA. PROTESTO INDEVIDO. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. I. Apessoa jurídica somente pode 

ser compensada por dano moral se houver lesão à sua honra objetiva 

(Súmula 227 do STJ), consistente esta na reputação que goza perante 

terceiros, a qual, se maculada, poderá acarretar prejuízos na sua vida 

comercial. II. Não cabe indenização por dano moral se preexistente legítima 

anotação em cadastro de inadimplentes, porquanto já cristalizada a 

restrição ao crédito. Inteligência da súmula 385 do STJ. III. Negou-se 

provimento ao recurso. (TJ-DF - APC: 20100710060688 DF 

0005978-19.2010.8.07.0007, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 10/09/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 16/09/2014 . Pág.: 164) Assim sendo, diante do histórico de 

negativação do reclamante, em que constam anotações legítimas, 

preexistentes à inscrição do promovido, não há que se falar em dano 

moral na hipótese em questão. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para 

as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: 

DECLARAR a inexistência do débitos discutidos nesse processo. Sugiro 

improcedência do pedido de dano moral. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012228-17.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

YANNA DEIANE DE SOUZA JUSTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Visto, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade ou 

inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve seu nome indevidamente negativado, visto que 

jamais contratou o serviço da parte autora. O promovido apresentou sua 
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contestação, alegando em síntese que a cobrança é devida, por serviços 

contratados pela autora, mas não apresenta nenhum comprovante da 

contratação do serviço informado. Partindo para o julgamento, tenho que 

razão parcial assiste a parte autora. Evidente a falha na prestação do 

serviço da Reclamada, que negativou o nome do autor por uma divida 

inexistente. Quanto ao pedido de reparação do dano moral, registre-se 

que, a ação da parte reclamada consistente em manter o nome do 

reclamante restrito indevidamente, caracteriza-se como ato ilícito, capaz 

de gerar, em tese, reparação por dano moral. Entretanto, em análise ao 

documento juntado pelo próprio autor em sua inicial, verifico que, por 

ocasião da inclusão do registro por parte da requerida, já existiam 

anotações preexistentes, onde verifico que são legitimas. Desse modo, na 

hipótese sub judice, mesmo que inexistente a relação jurídica entre 

promovente e promovido e que, em razão disso, a negativação seja 

indevida, a pretensão de reparação por dano moral não seria acolhida, 

face à incidência da Súmula n.º 385 do e. STJ, que assim dispõe: “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA. DANO MORAL. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. - O registro indevido nos 

órgãos de proteção ao crédito não acarreta reparação por dano 

extrapatrimonial se houver outras inscrições preexistentes, conforme 

enunciado contido na Súmula 385 do STJ. (TJ-MG - AC: 

10024120865449001 MG , Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 

10/12/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

16/12/2013) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANO MORAL. 

ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. 

RECURSO IMPROVIDO. - O registro indevido nos órgãos de proteção ao 

crédito não acarreta reparação por dano extrapatrimonial se houver 

outras inscrições preexistentes, conforme enunciado contido na Súmula 

385 do STJ. (TJ-MG - AC: 10145120512200001 MG , Relator: Amorim 

Siqueira, Data de Julgamento: 20/08/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2013) DIREITO CIVIL. INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÕES 

PREEXISTENTES. DANO MORAL INOCORRENTE. 1. Anotações 

preexistentes em cadastros restritivos de crédito que não foram objeto de 

impugnação judicial. Aplicação da Súmula 385 do STJ. 2. Sem a prova da 

irregularidade das prévias anotações do nome da autora em cadastros 

restritivos de crédito, forçoso concluir que, na data da propositura da 

ação, a autora já tinha o seu nome registrado como má pagadora. 3. 

Desconforto que permanece nos limites de mero incômodo, sem configurar 

sofrimento ou humilhação capaz de atentar contra a honra subjetiva e 

ensejar reparação qualquer, uma vez se, como dito, a autora já inscrita 

como inadimplente, não pode, com a devida vênia, se sentir moralmente 

ofendida com um aponte pretérito. 4. Recurso a que se nega seguimento, 

na forma do artigo 557, caput do CPC. (TJ-RJ - APL: 

04018968820128190001 RJ 0401896-88.2012.8.19.0001, Relator: DES. 

ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 

29/07/2013, NONA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 16/08/2013 

17:58) DIREITO CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA 

OBJETIVA. PROTESTO INDEVIDO. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. I. Apessoa jurídica somente pode 

ser compensada por dano moral se houver lesão à sua honra objetiva 

(Súmula 227 do STJ), consistente esta na reputação que goza perante 

terceiros, a qual, se maculada, poderá acarretar prejuízos na sua vida 

comercial. II. Não cabe indenização por dano moral se preexistente legítima 

anotação em cadastro de inadimplentes, porquanto já cristalizada a 

restrição ao crédito. Inteligência da súmula 385 do STJ. III. Negou-se 

provimento ao recurso. (TJ-DF - APC: 20100710060688 DF 

0005978-19.2010.8.07.0007, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 10/09/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 16/09/2014 . Pág.: 164) Assim sendo, diante do histórico de 

negativação do reclamante, em que constam anotações legítimas, 

preexistentes à inscrição do promovido, não há que se falar em dano 

moral na hipótese em questão, sendo que ainda que tais anotações 

preexistentes fossem legitimas, caberia indenização somente na mais 

antiga. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 

489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: DECLARAR a 

inexistência do débitos discutidos nesse processo. Sugiro improcedência 

do pedido de dano moral. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 

40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012612-14.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NATALICE GOMES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Visto, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade ou 

inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve seu nome indevidamente negativado, visto que 

jamais contratou o serviço da parte autora. O promovido apresentou sua 

contestação, alegando em síntese que a cobrança é devida, por serviços 

contratados pela autora, mas não apresenta nenhum comprovante da 

contratação do serviço informado. Partindo para o julgamento, tenho que 

razão parcial assiste a parte autora. Evidente a falha na prestação do 

serviço da Reclamada, que negativou o nome do autor por uma divida 

inexistente. Quanto ao pedido de reparação do dano moral, registre-se 

que, a ação da parte reclamada consistente em manter o nome do 

reclamante restrito indevidamente, caracteriza-se como ato ilícito, capaz 

de gerar, em tese, reparação por dano moral. Entretanto, em análise ao 

documento juntado pelo próprio autor em sua inicial, verifico que, por 

ocasião da inclusão do registro por parte da requerida, já existiam 

anotações preexistentes, onde verifico que são legitimas. Desse modo, na 

hipótese sub judice, mesmo que inexistente a relação jurídica entre 

promovente e promovido e que, em razão disso, a negativação seja 

indevida, a pretensão de reparação por dano moral não seria acolhida, 

face à incidência da Súmula n.º 385 do e. STJ, que assim dispõe: “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA. DANO MORAL. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. - O registro indevido nos 

órgãos de proteção ao crédito não acarreta reparação por dano 

extrapatrimonial se houver outras inscrições preexistentes, conforme 

enunciado contido na Súmula 385 do STJ. (TJ-MG - AC: 

10024120865449001 MG , Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 

10/12/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

16/12/2013) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANO MORAL. 

ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. 

RECURSO IMPROVIDO. - O registro indevido nos órgãos de proteção ao 

crédito não acarreta reparação por dano extrapatrimonial se houver 

outras inscrições preexistentes, conforme enunciado contido na Súmula 

385 do STJ. (TJ-MG - AC: 10145120512200001 MG , Relator: Amorim 

Siqueira, Data de Julgamento: 20/08/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 
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CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2013) DIREITO CIVIL. INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÕES 

PREEXISTENTES. DANO MORAL INOCORRENTE. 1. Anotações 

preexistentes em cadastros restritivos de crédito que não foram objeto de 

impugnação judicial. Aplicação da Súmula 385 do STJ. 2. Sem a prova da 

irregularidade das prévias anotações do nome da autora em cadastros 

restritivos de crédito, forçoso concluir que, na data da propositura da 

ação, a autora já tinha o seu nome registrado como má pagadora. 3. 

Desconforto que permanece nos limites de mero incômodo, sem configurar 

sofrimento ou humilhação capaz de atentar contra a honra subjetiva e 

ensejar reparação qualquer, uma vez se, como dito, a autora já inscrita 

como inadimplente, não pode, com a devida vênia, se sentir moralmente 

ofendida com um aponte pretérito. 4. Recurso a que se nega seguimento, 

na forma do artigo 557, caput do CPC. (TJ-RJ - APL: 

04018968820128190001 RJ 0401896-88.2012.8.19.0001, Relator: DES. 

ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 

29/07/2013, NONA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 16/08/2013 

17:58) DIREITO CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA 

OBJETIVA. PROTESTO INDEVIDO. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. I. Apessoa jurídica somente pode 

ser compensada por dano moral se houver lesão à sua honra objetiva 

(Súmula 227 do STJ), consistente esta na reputação que goza perante 

terceiros, a qual, se maculada, poderá acarretar prejuízos na sua vida 

comercial. II. Não cabe indenização por dano moral se preexistente legítima 

anotação em cadastro de inadimplentes, porquanto já cristalizada a 

restrição ao crédito. Inteligência da súmula 385 do STJ. III. Negou-se 

provimento ao recurso. (TJ-DF - APC: 20100710060688 DF 

0005978-19.2010.8.07.0007, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 10/09/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 16/09/2014 . Pág.: 164) Assim sendo, diante do histórico de 

negativação do reclamante, em que constam anotações legítimas, 

preexistentes à inscrição do promovido, não há que se falar em dano 

moral na hipótese em questão, sendo que ainda que tais anotações 

preexistentes fossem legitimas, caberia indenização somente na mais 

antiga. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 

489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: DECLARAR a 

inexistência do débitos discutidos nesse processo. Sugiro improcedência 

do pedido de dano moral. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 

40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000526-62.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO RIBEIRO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Visto, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade ou 

inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve seu nome indevidamente negativado, visto que 

jamais contratou o serviço da parte autora. O promovido apresentou sua 

contestação, alegando em síntese que a cobrança é devida, por serviços 

contratados pela autora, mas não apresenta nenhum comprovante da 

contratação do serviço informado. Partindo para o julgamento, tenho que 

razão parcial assiste a parte autora. Evidente a falha na prestação do 

serviço da Reclamada, que negativou o nome do autor por uma divida 

inexistente. Quanto ao pedido de reparação do dano moral, registre-se 

que, a ação da parte reclamada consistente em manter o nome do 

reclamante restrito indevidamente, caracteriza-se como ato ilícito, capaz 

de gerar, em tese, reparação por dano moral. Entretanto, em análise ao 

documento juntado pelo próprio autor em sua inicial, verifico que, por 

ocasião da inclusão do registro por parte da requerida, já existiam 

anotações preexistentes, onde verifico que são legitimas. Desse modo, na 

hipótese sub judice, mesmo que inexistente a relação jurídica entre 

promovente e promovido e que, em razão disso, a negativação seja 

indevida, a pretensão de reparação por dano moral não seria acolhida, 

face à incidência da Súmula n.º 385 do e. STJ, que assim dispõe: “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA. DANO MORAL. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. - O registro indevido nos 

órgãos de proteção ao crédito não acarreta reparação por dano 

extrapatrimonial se houver outras inscrições preexistentes, conforme 

enunciado contido na Súmula 385 do STJ. (TJ-MG - AC: 

10024120865449001 MG , Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 

10/12/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

16/12/2013) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANO MORAL. 

ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. 

RECURSO IMPROVIDO. - O registro indevido nos órgãos de proteção ao 

crédito não acarreta reparação por dano extrapatrimonial se houver 

outras inscrições preexistentes, conforme enunciado contido na Súmula 

385 do STJ. (TJ-MG - AC: 10145120512200001 MG , Relator: Amorim 

Siqueira, Data de Julgamento: 20/08/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2013) DIREITO CIVIL. INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÕES 

PREEXISTENTES. DANO MORAL INOCORRENTE. 1. Anotações 

preexistentes em cadastros restritivos de crédito que não foram objeto de 

impugnação judicial. Aplicação da Súmula 385 do STJ. 2. Sem a prova da 

irregularidade das prévias anotações do nome da autora em cadastros 

restritivos de crédito, forçoso concluir que, na data da propositura da 

ação, a autora já tinha o seu nome registrado como má pagadora. 3. 

Desconforto que permanece nos limites de mero incômodo, sem configurar 

sofrimento ou humilhação capaz de atentar contra a honra subjetiva e 

ensejar reparação qualquer, uma vez se, como dito, a autora já inscrita 

como inadimplente, não pode, com a devida vênia, se sentir moralmente 

ofendida com um aponte pretérito. 4. Recurso a que se nega seguimento, 

na forma do artigo 557, caput do CPC. (TJ-RJ - APL: 

04018968820128190001 RJ 0401896-88.2012.8.19.0001, Relator: DES. 

ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 

29/07/2013, NONA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 16/08/2013 

17:58) DIREITO CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA 

OBJETIVA. PROTESTO INDEVIDO. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. I. Apessoa jurídica somente pode 

ser compensada por dano moral se houver lesão à sua honra objetiva 

(Súmula 227 do STJ), consistente esta na reputação que goza perante 

terceiros, a qual, se maculada, poderá acarretar prejuízos na sua vida 

comercial. II. Não cabe indenização por dano moral se preexistente legítima 

anotação em cadastro de inadimplentes, porquanto já cristalizada a 

restrição ao crédito. Inteligência da súmula 385 do STJ. III. Negou-se 

provimento ao recurso. (TJ-DF - APC: 20100710060688 DF 

0005978-19.2010.8.07.0007, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 10/09/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 16/09/2014 . Pág.: 164) Assim sendo, diante do histórico de 

negativação do reclamante, em que constam anotações legítimas, 

preexistentes à inscrição do promovido, não há que se falar em dano 

moral na hipótese em questão, sendo que ainda que tais anotações 

preexistentes fossem legitimas, caberia indenização somente na mais 
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antiga. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 

489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: DECLARAR a 

inexistência do débitos discutidos nesse processo. Sugiro improcedência 

do pedido de dano moral. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 

40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010666-36.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE APARECIDA FERNANDES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não consideradas preliminares, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os 

autos, verificando as argumentações e pedidos de ambas as partes, bem 

como documentos acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 

37 da lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou 

com AÇÃO DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, alegando que o 

ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre as tarifas de 

uso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica 

proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s TUST/TUSD). 

Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a aplicação da 

referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos últimos cinco anos. 

O promovido apresentou sua contestação alegando em preliminar 

incompetência em razão da complexibilidade da causa. E no mérito alega 

que não há que se falar em ilegalidade da referida cobrança, visto que não 

há como tributar separadamente cada operação da cadeia de geração de 

energia elétrica, assim, sendo a referida cobrança constitucional requer a 

improcedência do pedido inicial. Partindo para o julgamento, tenho que 

razão não assiste a parte autora. Pois bem, recentemente no REsp 

1163020, o STF decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de 

uso do sistema de distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel 

de Faria, explicou que não é possível fazer a divisão de etapas do 

fornecimento de energia para fins de incidência do ICMS. No voto, 

acompanhado pela maioria dos ministros da turma, o magistrado explicou 

que a base de cálculo do ICMS em relação à energia elétrica inclui os 

custos de geração, transmissão e distribuição(sic). Com base nestes 

entendimentos recentes, entendo que o pedido da parte autora não pode 

ser acolhido, tendo em vista que a cobrança discutida no presente autos é 

constitucional, não havendo qualquer ilegalidade. Finalizando o ímpeto 

decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais 

demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em 

tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por 

todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, 

com resolução de mérito. REVOGA-SE tutela eventualmente concedida. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001928-81.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIA JOSE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IEDA LUIZA DOS SANTOS OAB - MT23829/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

alegando que teve seu nome indevidamente negativado, visto que jamais 

contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou sua 

contestação, apresentando contrato devidamente assinado, onde 

comprova a origem da divida em nome da parte autora. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão não assiste a parte autora. Superados o fato 

que o autor possuía um contrato com a Ré, e não comprovado o 

pagamento, forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada 

agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do 

Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os 

praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, 

ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 

5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na 

hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão 

pela qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim 

sendo, in casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, 

levando-se em conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 3.1. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico 

que o fato da parte autora ingressar com ação de ressarcimento moral 

sabendo que a divida é devida, alterando as verdades dos fatos, sob a 

tentativa de enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. Assim, é 

indiscutível a litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que 

alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), comprovando-se a lide 

temerária. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c 

artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do 

valor da causa, em favor da Reclamada. Revogo liminar eventualmente 

concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto ao 

juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra 

do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000520-55.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

QUEROLAINE BRUNA FERREIRA GOMES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

alegando que teve seu nome indevidamente negativado, visto que jamais 

contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou sua 

contestação, apresentando contrato devidamente assinado, onde 

comprova a origem da divida em nome da parte autora. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão não assiste a parte autora. Superados o fato 

que o autor possuía um contrato com a Ré, e não comprovado o 

pagamento, forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada 

agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do 

Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os 

praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, 

ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 

5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na 

hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão 

pela qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim 

sendo, in casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, 

levando-se em conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 3.1. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico 

que o fato da parte autora ingressar com ação de ressarcimento moral 

sabendo que a divida é devida, alterando as verdades dos fatos, sob a 

tentativa de enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. Assim, é 

indiscutível a litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que 

alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), comprovando-se a lide 

temerária. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c 

artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do 

valor da causa, em favor da Reclamada. Revogo liminar eventualmente 

concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto ao 

juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra 

do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001978-10.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO CAETANO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve seu nome indevidamente negativado, visto que 

jamais contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou 

sua contestação, apresentando contrato e documentos de cessão, onde 

comprova a origem da divida em nome da parte autora. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão não assiste a parte autora. Superados o fato 

que o autor possuía um contrato com a Ré, e não comprovado o 

pagamento, forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada 

agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do 

Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os 

praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, 

ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 

5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na 

hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão 

pela qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim 

sendo, in casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, 

levando-se em conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 3.1. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico 

que o fato da parte autora ingressar com ação de ressarcimento moral 

sabendo que a divida é devida, alterando as verdades dos fatos, sob a 

tentativa de enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. Assim, é 

indiscutível a litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que 

alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), comprovando-se a lide 

temerária. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c 

artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do 

valor da causa, em favor da Reclamada. Revogo liminar eventualmente 

concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto ao 

juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra 

do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-71.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE BARBOSA SILVESTRINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

. Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 
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artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como 

documentos acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 

da lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao seu julgamento. Da análise do 

processo, verifico que a promovente requereu a desistência do processo, 

não havendo oposição da reclamada conforme ata de audiência de 

conciliação. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do 

mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte 

autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se 

encerra no momento da homologação de sua desistência. Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 3. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e 

SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000268-52.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

. Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como 

documentos acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 

da lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao seu julgamento. Da análise do 

processo, verifico que a promovente requereu a desistência do processo, 

não havendo oposição da reclamada conforme ata de audiência de 

conciliação. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do 

mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte 

autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se 

encerra no momento da homologação de sua desistência. Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 3. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e 

SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-20.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIVALDO MOREIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

. Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como 

documentos acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 

da lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao seu julgamento. Da análise do 

processo, verifico que a promovente requereu a desistência do processo, 

não havendo oposição da reclamada conforme ata de audiência de 

conciliação. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do 

mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte 

autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se 

encerra no momento da homologação de sua desistência. Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 3. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e 

SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004683-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

WILSIMARA ALMEIDA BARRETO CAMACHO OAB - MT7061/O 

(ADVOGADO)

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA OAB - MT0008088A 

(ADVOGADO)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O. M. R. D. J. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO ARAUJO PEREIRA OAB - MT16162/O (ADVOGADO)

ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17445/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1004683-72.2017.8.11.0006 AUTOR: APARECIDA CARDOSO DA SILVA 

RÉU: ODENIR MIGUEL RIBEIRO DE JESUS Vistos etc. Intime-se o 

Executado, via advogado constituído, para manifestação acerca da 

penhora realizada nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o 

prazo e devidamente certificado, intime-se a parte Exequente, via 

NPJ/UNEMAT, para requerer o que entender de direito em igual prazo. Em 

seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação. 

Às providências. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001533-20.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA APARECIDA DE SOUZA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS EVANDRO PIRES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1001533-20.2016.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE 

SOUZA PIRES REQUERIDO: MARCOS EVANDRO PIRES Vistos etc. 

Intime-se a inventariante, via advogado constituído, para que no prazo de 

15 (quinze) dias manifeste interesse no prosseguimento do feito, 

acostando aos autos as certidões negativas de débitos fiscais expedidas 

pelas Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, bem como 

comprovante de quitação do ITCD ou isenção, sob pena de aplicação do 

disposto nos art. 622, inc. II ou art. 485, inc. III, ambos do CPC. Decorrido o 

prazo e devidamente certificado, à conclusão. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 160505 Nr: 8311-28.2013.811.0006

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AMDRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSF, NNDRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento n. 56/2007 e da legislação em vigor, impulsiono 

os autos levando à expedição de documentos para que seja atendida a 

manifestação de fls. 105, expedindo Carta Precatória para Comarca de 

Cuiabá - MT, com a finalidade de intimar o requerido no endereço 

informado as fls. 106.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 201441 Nr: 4336-90.2016.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPB, SAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento n. 56/2007 e da legislação em vigor, impulsiono 

os autos para que o setor de expedição confeccione mandado de 

intimação pessoal da parte autora que compareça na defensoria Pública 

para manifestar interesse no prosseguimento do feito, como solicitado as 

fls. 59.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 154751 Nr: 2212-42.2013.811.0006

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDA ZENILDE DE PAULA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, GRACE ALVES DA SILVA - OAB:15888, JOICE PINTO 

PEREIRA DE SIQUEIRA - OAB:20116/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de Alvará Judicial, proposto por Valda Zenilde de Paula 

Nunes, no intento de receber quantia de valor depositada em nome da de 

cujus Waldirene de Aquino Nunes.

Às fls. 63, determinou-se a apresentação de documento que 

comprovasse o falecimento do genitor da "de cujus", tendo os advogados 

da autora requerido prazo para sua apresentação (fls. 64), o que foi 

deferido, não tendo havido qualquer manifestação posterior.

 Apesar de determinada a intimação pessoal da parte autora para dar 

andamento ao feito sob pena de extinção, sua intimação restou 

prejudicada, vez que mudou-se de endereço sem comunicar este Juízo, 

consoante se infere certidão de fls. 71, o que configura o abandono da 

ação.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a autora ao pagamento das custas processuais, haja 

vista tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

 Ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 88857 Nr: 4294-85.2009.811.0006

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIANA NOGUEIRA GALVÃO - 

OAB:7.800/MT, DEMÉTRIO FRANCISCO DA SILVA - OAB:12.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DO exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de 

DECRETAR A INTERDIÇÃO de Écio Duarte Alves, declarando-o 

relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

limitando-se aos atos de natureza patrimonial, na forma do artigo 4º, inciso 

III, do Código Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, 

nomeio-lhe curadora Alexandra Aparecida da Silva, confirmando os 

efeitos da tutela anteriormente concedida.Em consequência, julgo extinto o 

feito, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do 

Código de Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a 

presente decisão no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no 

Órgão Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 dias.Sem custas ou 

honorários.Expeça-se o necessário.Intimem-se.Ciência ao Ministério 

Público.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001526-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIRCE APARECIDA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA OAB - MT22281/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA PEDROSA DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

Número do Processo: 1001526-57.2018.8.11.0006 REQUERENTE: CIRCE 

APARECIDA DE CARVALHO REQUERIDO: ANTONIA PEDROSA DE 

CARVALHO Vistos etc. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem 

prejuízo de posterior revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 

3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Trata-se de Ação de Interdição 

c/c tutela provisória de urgência proposta por Circe Aparecida de 

Carvalho que objetiva a interdição de Antonia Pedrosa de Carvalho. Narra 

a Requerente, em síntese, ser filha da interditanda Antonia Pedrosa de 

Carvalho, a qual padece da doença de Alzheimer conforme receituário 

médico acostados aos autos. Afirma que a patologia apresentada pela 

Sra. Antonia Pedrosa de Carvalho impossibilita-a de reger sua vida de 

forma independente, uma vez que a sua saúde requer cuidados 

contínuos. Assim, em virtude da interditanda ser incapaz de reger seus 

próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, a Requerente deseja 

se tornar curadora especial desta, para prestar-lhe a assistência privada. 

Deste modo, requer liminarmente, a interdição provisória de Antonia 

Pedrosa de Carvalho, nomeando a Requerente para o múnus de Curadora, 

sendo ao final confirmada a tutela postulada. Junta documentos 

pertinentes. É o necessário. Decido. Trata-se de Ação de Interdição c/ 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida, de 
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modo que deve ser analisado sob o prisma do art. 298 do CPC. Ademais, 

para concessão da ordem, dispõe o art. 303 do CPC a exigência de 

contemporaneidade da urgência alegada e fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação ao resultado útil do processo. Nesta 

senda, ante verossimilhança da alegação e do “fumus boni iuris”, vez que 

verifica-se a enfermidade da interditanda mediante os atestados médicos 

firmados por profissionais competentes acostado nos autos, bem como a 

urgência da medida, declaro a interdição provisória da Requerida e nomeio 

como sua curadora provisória a Sra. Circe Aparecida de Carvalho, 

qualificada na exordial. Expeça-se termo de curatela provisória, 

consignando-se a vedação à alienação ou oneração de quaisquer bens 

móveis ou imóveis ou de qualquer natureza, pertencentes a interditanda, 

salvo com autorização judicial. Ademais, designo audiência para o dia 28 

de junho de 2018 às 15h45min, data em que será realizada a entrevista da 

interditanda, devendo a mesmo ser citada na pessoa de sua Curadora 

Provisória, cientificando-a de que poderá, querendo, impugnar o pedido, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe 

é facultado constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). Intime-se a equipe 

técnica deste Juízo para realizar estudo psicossocial na residência da 

interditanda, no prazo de 15 (quinze) dias. Ciência ao Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 04 de abril de 

2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001482-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

EDINALVA RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

AMANDA LORANY MORAES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Não ha polo passivo (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

Número do Processo: 1001482-38.2018.8.11.0006 REQUERENTE: 

EDINALVA RAMOS DA SILVA, AMANDA LORANY MORAES SILVA, 

MARIA JOSE DA SILVA INVENTARIADO: NÃO HA POLO PASSIVO Vistos 

etc. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior 

revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do 

Código de Processo Civil. Nomeio como inventariante a requerente, que 

prestará compromisso em cinco (05) dias. Tendo em vista que a 

inventariante informou que o falecido não deixou bens, razão pela qual 

pretende a declaração de inventário negativo, determino que a requerente 

acoste aos autos declaração, com firma reconhecida, acerca da 

inexistência de quaisquer bens, devendo ser alertada acerca da 

responsabilidade penal advinda de eventual declaração falsa. Intime-se a 

Fazenda Pública Estadual para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias. 

Em seguida, havendo interesse de incapazes no feito, dê-se vista ao 

Ministério Público. Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001189-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CELIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DA SILVA CALVARIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

Número do Processo: 1001189-05.2017.8.11.0006 REQUERENTE: ANA 

CELIA DA SILVA REQUERIDO: RODRIGO DA SILVA CALVARIO Vistos etc. 

Trata-se de pedido de substituição de curatela proposta por Ana Celia da 

Silva Calvario que objetiva a substituição de curatela de Rodrigo da Silva 

Calvario. Narra a Requerente, em síntese, que fora nomeada curadora do 

Sr. Rodrigo da Silva Calvario, contudo, esta mudou-se de cidade e o 

interditado manifestou o desejo de continuar a residir no município de 

Cáceres/MT. Narra, ainda, que a Sra. Liduina de Barros manifestou 

interesse em se tornar curadora do interditado em substituição a genitora 

Sra. Ana Celia da Silva Calvario para prestar-lhe assistência. O relatório 

do estudo psicossocial encontra-se acostado aos autos (ID 11837104). O 

Ministério Público manifestou-se favoravelmente à concessão da 

substituição da curatela definitiva à Sra. Liduina de Barros, visto que há 

nos autos o conjunto probatório necessário (ID 11986083). É o relatório. 

Decido. Versam os autos sobre pedido de substituição de curatela 

proposta por Ana Celia da Silva Calvario que objetiva a substituição de 

curatela de Rodrigo da Silva Calvario, ambos devidamente qualificados. 

Compulsando os autos verifico que o parecer psicossocial acostado aos 

autos noticia que o interditado possui bom convívio com a Sra. Liduina de 

Barros, a qual é responsável por suprir todas suas necessidades. 

Portanto, tendo em vista que resta devidamente comprovado nos autos 

que a Sra. Liduina de Barros vem exercendo a função de cuidar e zelar 

pelos interesses do interditado, bem como ante sua predisposição em 

representá-lo, a procedência do pedido é medida que se impõe. Diante do 

exposto e em consonância com o parecer ministerial, defiro a substituição 

de curatela de Rodrigo da Silva Calvario, nomeando como curadora a Sra. 

Liduina de Barros, mediante compromisso legal. Oficie-se ao Cartório de 

Registro Civil para as averbações necessárias. Expeça-se Termo de 

Curatela Definitiva. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Após, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. 

Cáceres, 04 de abril de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007030-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON PINHEIRO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON PINHEIRO LEITE OAB - MT0019744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ODIRMA PINHEIRO LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1007030-78.2017.8.11.0006 REQUERENTE: EMERSON PINHEIRO LEITE 

REQUERIDO: MARIA ODIRMA PINHEIRO LEITE Vistos etc. Compulsando os 

autos, verifico que o requerente pugna pela desistência da ação, 

conforme manifestação retro. Diante do exposto, homologo o pedido de 

desistência formulado pela parte autora e por consequência, julgo extinto 

o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, 

do CPC. Sem custas. Ciência ao Ministério Público. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Às 

providências. Cumpra-se. Cáceres, 04 de abril de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001571-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ORIGINAL DO AGRONEGOCIO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO OAB - MT0014522A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO PERES RODRIGUES (REQUERIDO)

ANGELUCI MARIA DE BARROS RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Atendidos os requisitos formais do 

artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, observando-se as formalidades e exigências legais, servindo 

esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de 

diligências a serem custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao 

Juízo deprecante por meio eletrônico visando a regularização no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC1. 
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3 – COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 da Lei n. 13.105/2015 – Novo CPC), encaminhando 

os dados para futuros pedidos de informações. 4 – Após o cumprimento e 

ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei n. 13.105/2015 – Novo 

CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de praxe. 5 – Às 

providências. Cáceres/MT, 04 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito 1 2.7.2 – Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias 

sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Diretor do Foro 

devolverá a carta precatória ao Juízo de origem, constando no ofício o 

motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001445-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA SANTANA DE ASSIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – AGUARDE-SE o decurso do prazo 

concedido para a promoção da emenda na forma determinada em decisão 

inicial, ressaltando que a Juízo mantém tal como prolatada. 2 – Em seguida, 

certifique-se se houve o atendimento do comando e REMETA-SE o 

processo concluso. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 04 de abril de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000986-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME ALVES DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FERNANDES DA FONSECA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – DEFERE-SE o pedido formulado pela 

parte autora no id. 12515194, devendo a Secretaria da Vara expedir o 

necessário para cumprimento. 2 – EXPEÇA-SE termo de caução do imóvel 

ofertado em garantia, encaminhando-se em seguida ao CRI competente 

para averbação junto à matrícula. 3 - Na sequência, EXPEÇA-SE o 

mandado de despejo constando as advertências contidas na lei e 

expressas na decisão de id. 12351475. 4 - CUMPRAM-SE os demais 

termos da decisão inicial. Cáceres/MT, 04 de abril de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004650-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DOMINGAS RAMOS (AUTOR)

DAURI FELIX DUTRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT0006062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE DE FATIMA ANICETO GIRALDELLI (RÉU)

SANDRA MARIA ANICETO GIRALDELLI (RÉU)

SAMMUEL APARECIDO GIRALDELLI (RÉU)

SIDINEI APARECIDO GIRALDELLI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos 

que transcorreu "in albis” o prazo para que o Requerido apresentasse sua 

contestação, isto posto, intimo a parte autora para manifestar requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Cáceres-MT, 4 de 

abril de 2018. ANELISE DOLORES DE ASSIS CINTRA Técnico(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000837-13.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

YOSHITOKI YAMAVAKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABEL CEBALHO DE SOUZA (RÉU)

SANDRA GISELE TOMAZ (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim 

de intimar as partes, por meio de seus advogados, legalmente 

constituídos, para comparecerem à Audiência de Conciliação designada 

para o dia 11/06/2018, às 15:00 horas, que se realizará no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Cáceres-MT. A ausência injustificada da(s) parte(s) à audiência de 

conciliação é considerada ato atentatório à dignidade da justiça e 

acarretará multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, § 8º do CPC, exceto se ambas as partes 

em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, § 4º, inciso I do CPC). SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003702-77.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO CUMPRA-SE a sentença anterior. Às 

providências. Cáceres/MT, 04 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003032-39.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FIDELMARIA DOURADINHO DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISTELA REIS FRIZON OAB - MT0013535A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Considerando o julgamento do Recurso 

Extraordinário n. 573.232/SC e a tese exarada no recente Recurso 

Extraordinário n. 612043/PR , ambos sob a relatoria do Ministro Marco 

Aurélio do Colendo Supremo Tribunal Federal, INTIME-SE a parte 

exequente por meio de seu advogado para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comprove a filiação do consumidor junto ao Instituto Brasileiro de 

Defesa do Consumidor – IDEC anterior à propositura da demanda de 

conhecimento que originou o título executivo judicial, bem como o domicílio 

no âmbito da jurisdição do órgão julgador deste processo. 2 – Em seguida, 

CERTIFIQUE-SE o prazo acima ou PROCEDA-SE a juntada de eventual 

manifestação do exequente. 3 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos. 

4 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 04 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003032-39.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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FIDELMARIA DOURADINHO DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISTELA REIS FRIZON OAB - MT0013535A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Considerando o julgamento do Recurso 

Extraordinário n. 573.232/SC e a tese exarada no recente Recurso 

Extraordinário n. 612043/PR , ambos sob a relatoria do Ministro Marco 

Aurélio do Colendo Supremo Tribunal Federal, INTIME-SE a parte 

exequente por meio de seu advogado para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comprove a filiação do consumidor junto ao Instituto Brasileiro de 

Defesa do Consumidor – IDEC anterior à propositura da demanda de 

conhecimento que originou o título executivo judicial, bem como o domicílio 

no âmbito da jurisdição do órgão julgador deste processo. 2 – Em seguida, 

CERTIFIQUE-SE o prazo acima ou PROCEDA-SE a juntada de eventual 

manifestação do exequente. 3 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos. 

4 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 04 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003931-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DA CUNHA FARIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Na forma do art. 351 do CPC, INTIME-SE 

a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste, caso 

queira, a respeito da contestação apresentada pela parte demandada. 2 – 

DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que efetivamente 

pretendem produzir, justificando expressamente e detalhadamente a 

pertinência para cada meio probatório requerido no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de indeferimento. 3 – Após o decurso do prazo assinalado, 

CONCLUSO para o saneamento e início da fase instrutória, sem prejuízo 

do julgamento antecipado da pretensão ou a colheita de outros elementos 

probatórios. 4 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 04 de abril de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 182480 Nr: 3754-27.2015.811.0006

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: 2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA 

DE CÁCERES/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIDIANE FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, este Juízo JULGA pela manutenção do primeiro registro 

da menor, devendo ser CANCELADO o segundo assento de 

nascimento.Ainda, DETERMINA-SE a remessa de cópia dos presentes 

autos para a Delegacia para a investigação de possível crime de falsa 

declaração em documento público e falsidade ideológica.INDEFERE-SE o 

pedido do Ministério Público para a “tomada de providências cabíveis” pela 

possibilidade de cometimento de improbidade administrativa. Em primeiro 

lugar porque tais providências não foram especificadas, em segundo lugar 

porque cabe ao próprio MP a propositura da competente ação. Isenta a 

parte autora de custas e despesas processuais, bem como ausente 

pretensão resistida a justificar a condenação em verba honorária.Após as 

formalidades legais, ARQUIVE-SE o processo com as baixas e anotações 

de praxe.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 19 de março de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 94447 Nr: 9517-19.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA ERIKA SOARES NEVES, ALOISIO NEVES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCOLA PART. DE 1º GRAU DO INST. SANTA 

MARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT, SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:6.514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA EGUES DE MACEDO - 

OAB:12657, THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - 

OAB:13.607 MT

 Intimo a parte Requerida por meio de seu advogado, para manifestar, 

requerendo o que entender de direito, acerca do bloqueio judicial 

realizado, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 100069 Nr: 5161-44.2010.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAT ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR JOSÉ MENDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825

 Código: 100069

DECISÃO

DÊ-SE vista dos autos ao patrono subscritor da petição de fl. 119 pelo 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme requerido.

Caso o advogado, intimado, não retire o feito no prazo de 10 (dez) dias, 

RETORNEM os autos ao arquivo.

Por outro lado, devolvido o processo e nada requerido em 05 (cinco) dias, 

RETORNEM os autos ao arquivo.

INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 26 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 170060 Nr: 6300-89.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYARA DE OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA 

CATARINA-HOSPITAL SÃO LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA CECILIA BOUSQUET 

CARNEIRO - OAB:95711

 Impulsiono os autos para INTIMAR, as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, de que foi designando o dia 13/04/2018 às 

15h30min, para a colheita do material para a realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho
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 Cod. Proc.: 151935 Nr: 10861-30.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELOR BERNDT, ELENIR SONICA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - OAB:4060

 Intimo a parte autora, por meio de seu advogado, para manifestar nos 

autos, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da consulta realizada nos autos, 

via renajud, requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 37743 Nr: 3199-93.2004.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL LUIZA, DELCIDES S. GUIMARÃES, 

MARCOS B. C. GABRIEL, SÓTRAUMA - HOSPITAL DE ACIDENTADOS 

TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA, S.U.S - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, 

CLÁUDIO CÉSAR FIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABEL CRISTINA SILVA - 

OAB:4932-MT, PEDRO OVELAR - OAB:6270

 DESPACHO

1 – Considerando o requerimento formulado pela parte autora à fl. 820, 

DEVOLVAM-SE os autos à Secretaria de Vara para análise da parte, que 

deverá, no prazo de 30 dias, manifestar o que entender de direito e/ou 

promover a realização de diligências úteis ao andamento do feito, 

mormente por se tratar de demanda inserida na Meta 02/2018 do CNJ, sob 

pena de extinção.

2 – Após, com a juntada de manifestação da parte ou decorrido “in albis” o 

prazo assinalado, CONCLUSOS.

3 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 221802 Nr: 8379-36.2017.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAIDE MANOEL GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR MAURO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14325 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA MARIA FERREIRA 

ROSSINI - OAB:230327 SP

 Tendo em vista a petição de fls. 322/323 juntada aos autos, INTIMO a 

parte autora, por meio de seu advogado, para manifestar nos autos, no 

prazo de 10 (dez)dias, acerca do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 23906 Nr: 146-41.2003.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA DURANTE - OAB:10282, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos e legais efeitos que a parte requerida 

manifestou nos autos às fls. 245ss, dos autos. Isso posto, INTIMO a parte 

autora, por meio de seu advogado, para manifestação em 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento, 

conforme determina o despacho retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 180004 Nr: 2257-75.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCS LIMA, WILSON LIMA, VALÉRIA 

CARVALHO SANTOS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Código n. 180004

DESPACHO

1 – Considerando que o bloqueio de valores nas contas bancárias da 

parte executada, por meio do sistema BACENJUD, restou infrutífero, fora 

promovida a busca de bens junto ao sistema INFOJUD, conforme 

documentos que ora se juntam.

 No mais, CUMPRAM-SE as demais disposições da decisão de fls. 

63/63-verso.

2 – INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 27 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 47426 Nr: 4775-87.2005.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIYAHU NINIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO FARIA DE FAVARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELCIO JUNIO GARCIA - 

OAB:8169-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SÁVIO FERREIRA 

DA COSTA - OAB:7.672 OAB/MT, HILTON VIGNARDI CORREA - 

OAB:9.484 MT

 Código n. 47426

DECISÃO

1 – Intimada a parte demandada para apresentar documentação referente 

à empresa sob sua administração, formulou petição requerendo seja 

oficiado à Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem Empresarial de 

Cuiabá/MT, para que apresente os documentos que teriam sido entregues. 

Ainda, que os autores sejam intimados para apresentar os documentos e 

dados inseridos no Sistema de Automação Comercial Eptus Gold, utilizado 

na empresa Supermercado São Jorge Ltda. (fls. 654/655-verso).

Em que pese o pleito formulado, a verdade é que a apresentação de 

documentação pela parte ré já está preclusa. Afinal, condenado à 

prestação de contas e intimado para tanto, quedou-se inerte (fl. 474), 

razão pela qual se intimou a parte autora para apresentar as contas, as 

quais não poderão ser objeto de impugnação pela parte demandada, na 

forma do art. 915, § 3º, do CPC/1973, vigente na época.

Dentro desse contexto, qualquer intervenção da parte ré no que toca à 

elaboração das contas perde espaço, mormente porque deixou de 

comprovar que não detém a posse dos documentos referentes à 

administração da empresa, bem como que eles estariam de posse da 

Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem Empresarial de Cuiabá/MT 

e da parte autora.

Bem por isso, este Juízo INDEFERE os pleitos formulados pelo réu às fls. 

654/655-verso.

2 – Passo seguinte, INTIME-SE a parte demandada para, no prazo de 15 

dias, manifestar acerca da proposta de honorários apresentada às fls. 

739/740, sendo que, não havendo impugnação, deverá promover o 

depósito de metade da quantia ali indicada, seguindo-se, no mais, as 

determinações de fls. 645-verso/646.

3 – Por outro viés, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

apresentar documentos que comprovem a impossibilidade de pagamento 

das custas processuais e taxa judiciária, sem prejuízo de seu sustento 

próprio e de sua família, sob pena de indeferimento do pedido de 

gratuidade formulado às fls. 743/754.

4 – Após, CONCLUSOS.

5 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.
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Cáceres/MT, 27 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 170766 Nr: 6869-90.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA MARIA KAWAKAMI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RITA DE CASSIA CORREA DE 

VASCONCELOS - OAB:15688/A, TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - 

OAB:

 Código: 170766

DESPACHO

1 – Considerando o julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.232/SC e 

a tese exarada no recente Recurso Extraordinário n. 612043/PR , ambos 

sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio do Colendo Supremo Tribunal 

Federal, INTIME-SE os advogados da parte exequente para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, comprovem a filiação dos consumidores junto ao 

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC anterior à propositura 

da demanda de conhecimento que originou o título executivo judicial, bem 

como o domicílio no âmbito da jurisdição do órgão julgador deste processo.

 2 – Em seguida, CERTIFIQUE-SE o prazo acima ou PROCEDA-SE a juntada 

de eventual manifestação dos exequentes.

 3 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos.

 4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 27 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 12912 Nr: 2362-77.2000.811.0006

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO FELIPE DOS SANTOS, MARIA LOPES DOS 

SANTOS, WELLINGTON FELIPE CABRAL DOS SANTOS, LUCINEIA 

CABRAL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE GENTIL ALCIDES GUSMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RYOYU HAYASHI JORGE - 

OAB:1.809-A

 Código n. 12912

DECISÃO

1 – Tendo em vista o falecimento do executado Gentil Alcides Gusman, 

conforme certidão de óbito acostado às fls. 399, INTIME-SE o advogado do 

exequente para que promova a sucessão processual, com fundamento no 

art. 313, inciso I e art. 689 do CPC.

 2 – Nesse contexto, aplica-se a norma do art. 313, I do novo CPC , que 

determina a suspensão do feito na hipótese de morte de qualquer das 

partes.

 O referido artigo também estabelece em seu parágrafo 1o que a parte 

deverá providenciar a habilitação do réu nos mesmos autos conforme 

previsão do art. 689 do CPC .

No caso em tela, caso não ocorra à habilitação no prazo concedido, deve 

ser aplicado o disposto no art. 313, §2ª, I do CPC , de modo que seja 

viabilizado o prosseguimento ao feito.

Desse modo, SUSPENDE-SE o feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 313, §2º do CPC.

3 – Sendo promovida a habilitação ou certificado o decurso do prazo sem 

providências, INTIME-SE a parte exequente pessoalmente para 

manifestação em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Com ou sem manifestação do exequente após a intimação, 

CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo.

5 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 6 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 02 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 9255 Nr: 584-09.1999.811.0006

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO FÉLIX DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO FÉLIX DE OLIVEIRA - 

OAB:12.403-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITAMAR BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:5987

 Trata-se de execução formulada por SILVIO FÉLIX DE OLIVEIRA em face 

do BANCO DO BRASIL S/A.Em decisão de fls. 435/436 este juízo 

determinou a intimação do banco executado para pagamento no valor de 

R$ 1.667,94, conforme mandado de execução à fl. 443.Devidamente 

intimado, o banco executado se manifestou através de ofício à fl. 446 e 

anexou comprovante de depósito no exato valor contido no mandado de 

execução à fl.447.O exequente peticionou às fls. 449/451 informando do 

valor remanescente referente aos honorários de 10% (dez por cento), 

alegando que o banco depositou somente o valor do principal e ainda 

requereu o reembolso das custas processuais pagas pela omissão do 

banco executado, totalizando o valor remanescente de R$ 376,71.O banco 

executado foi intimado à fl. 474 para proceder ao pagamento do valor 

remanescente, que, conforme atualização juntada à fl. 477 pelo exequente 

somava o valor de R$ 427,24.Novamente intimado, o banco informou por 

meio de ofício a realização do pagamento realizado em 02.10.2007 e 

anexou comprovante à fl. 786.Em decisão de fl. 500, este juízo intimou a 

parte autora para se manifestar quanto ao interesse no prosseguimento 

do feito.O exequente se manifestou às fls. 505/506 informando que o valor 

principal fixado para pagamento não foi feito até a presente data e 

atualizou tal valor desde julho de 2004 até janeiro de 2018.Todavia, 

conforme já mencionado, o banco executado apresentou comprovante de 

pagamento no valor de R$ 1.667,94 (fl.447), do qual o exequente se 

manifestou atestando que tal valor foi creditado em sua conta (fl. 451).Em 

tal ocasião, apenas requereu o depósito do valor remanescente, que o 

banco executado comprovou o depósito do valor devidamente atualizado, 

conforme fl. 786.1 - Dessa forma, INDEFERE-SE o pedido realizado pelo 

exequente quanto à expedição de mandado de pagamento, uma vez que o 

próprio exequente afirmou em petição protocolada em 26.10.2004 já ter 

recebido tal valor. 2– Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se 

nos autos e façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou 

arquivamento.3 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 71972 Nr: 9377-53.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO MACEDO BERNARDES, ESPOLIO 

DE GENTIL ALCIDES GUSMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3719, RYOYU HAYASHI JORGE - OAB:1.809-A

 Código n. 71972

SENTENÇA

Trata-se de embargos de declaração opostos por HSBC BANK BRASIL A. 

– BANCO MÚLTIPLO atacando a sentença de fls. 155/156, sob o 

argumento de que referido decisum apresenta omissões.

 Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Pela análise das razões recursais, de rigor o não conhecimento do 

recurso de embargos de declaração.

No caso dos autos, este Juízo entende que não assiste razão à parte 

recorrente, porquanto inexiste qualquer omissão ou contradição na 

decisão atacada, que deve ser compreendida entre a fundamentação 

exarada e o comando lançado, assim como ausentes erros materiais a 

serem corrigidos.

Na verdade, pretende o embargante com a interposição deste recurso 
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rediscutir a lide, consoante se extrai da leitura de suas razões recursais, 

finalidade esta inviável no instrumento utilizado.

No mesmo sentido, segue o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso:

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO 

DESPROVIDO. De acordo com o artigo 535 do Código de Processo Civil, os 

embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, 

contradição ou obscuridade na decisão prolatada. Não pode tal meio de 

impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à matéria de 

fundo, quando esta foi devidamente debatida no acórdão embargado. 

(Embargos de Declaração nº. 6135. Ano 2012. Rel. Des. Guiomar Teodoro 

Borges) (grifo proposital)

Logo, por pretender o embargante rediscutir a lide, deverá se insurgir 

contra referida decisão utilizando instrumento adequado.

 Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do 

recurso, este Juízo NÃO CONHECE dos embargos de declaração opostos, 

devendo a decisão atacada ser mantida em sua integralidade, com 

fundamento no artigo 1.022 do CPC.

Por derradeiro, CUMPRA-SE integralmente a sentença prolatada às fls. 

155/156.

INTIME-SE.

 Cáceres/MT, 02 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 170767 Nr: 6870-75.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MANCUSO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO SANTOS 

- OAB:24.497-OAB-PR, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A MT

 Código: 170767

DESPACHO

1 – Considerando o julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.232/SC e 

a tese exarada no recente Recurso Extraordinário n. 612043/PR , ambos 

sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio do Colendo Supremo Tribunal 

Federal, INTIME-SE a parte exequente por meio de seu advogado para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, comprove a filiação do consumidor junto ao 

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC anterior à propositura 

da demanda de conhecimento que originou o título executivo judicial, bem 

como o domicílio no âmbito da jurisdição do órgão julgador deste processo.

 2 – Em seguida, CERTIFIQUE-SE o prazo acima ou PROCEDA-SE a juntada 

de eventual manifestação do exequente.

 3 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos.

 4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 02 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 173779 Nr: 9057-56.2014.811.0006

 AÇÃO: Renovatória de Locação->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEFONICA BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE OLGA CURVO DE LIMA, ANNE 

CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS C. ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARYSTÓBULO DE OLIVEIRA 

FREITAS - OAB:82.329/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 Autos n. 9057-56.2014.811.0006 Código n. 173779

SENTENÇA

Trata-se de Ação Renovatória de Locação ajuizada por TELEFÔNICA 

BRASIL LTDA, em desfavor de ESPÓLIO DE OLGA CURVO DE LIMA 

representado por sua inventariante ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS 

COLLEGIO ALVES, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Realizados alguns atos processuais, as partes compuseram acerca do 

objeto desta demanda conforme fls. 99/100 e fls. 105/106.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial), estando 

também satisfeitos os requisitos gerais de validade do negócio jurídico, 

conforme estabelece o art. 104 do Código Civil de 2002, a medida que se 

impõe é a sua homologação judicial.

 Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação 

celebrada entre as partes para que surtam seus jurídicos e legais efeitos 

e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, a teor do que dispõe o art. 

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

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

necessárias.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 02 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 4825 Nr: 926-88.1997.811.0006

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURINDA CATARINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FÁBIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2680/MT

 1 - Ante o exposto, este Juízo REJEITA a exceção de pré-executividade 

oposta pela parte executada e DEFERE o pedido de sucessão processual 

requerido pela parte exequente.2 – Passo seguinte, INTIME-SE o 

exequente CLÁUDIO PALMA DIAS para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o prosseguimento da vertente execução, sob 

pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 157219 Nr: 4981-23.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3 – Considerando o fato de não ter sido encontrado o bem pretendido, 

CONVERTE-SE o presente feito em ação de execução com fundamento no 

artigo 4º do Decreto-Lei n. 911/69, com redação dada pela Lei n. 

13.043/2014. PROMOVAM-SE as alterações junto ao sistema APOLO e 

retificação da capa dos autos, pois o feito doravante passa a tramitar 

como execução por título extrajudicial.4 – Desse modo, preenchidos os 

pressupostos legais, CITE-SE a parte executada para que efetue o 

pagamento da dívida no prazo de 3 (três) dias, contados da efetivação da 

citação, inteligência do artigo 829 do CPC.5 – CONSTE expressamente no 

mandado/carta precatória de citação as determinações contidas no §1º do 

mesmo dispositivo.6 – Na hipótese do Oficial de Justiça não encontrar a 

parte executada, deverá proceder ao arresto de tantos bens quantos 

bastem para garantia da execução (art. 830, caput CPC), devendo nos 

dez dias seguintes à efetivação do arresto procurar a parte devedora 2 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido (§1º).7 – Caso não seja efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, ficará o Sr. Oficial de Justiça autorizado a 

proceder a penhora e avaliação de quaisquer bens móveis ou imóveis de 

propriedade ou que estejam na posse direta do devedor, lavrando-se o 

respectivo auto e intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 

829, §1°, do Código de Processo Civil).

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001562-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ACACIO ORTIZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO Trata-se de busca e apreensão ajuizada 

visando retomar a posse do bem alienado fiduciariamente ante o 

inadimplemento das prestações ajustadas. Instruiu a inicial com os 

documentos, dentre eles o contrato de financiamento com garantia 

fiduciária, a comprovação da mora e a notificação extrajudicial. 1 – Assim, 

demonstrados os requisitos legais, DEFERE-SE liminarmente a medida 

postulada para o fim de determinar a expedição de mandado de busca e 

apreensão dos bens indicados na inicial, depositando-os junto aos 

representantes legais indicados pelo requerente. 2 – Contudo, 

CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao depósito do valor 

correspondente às diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça, 

cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na Portaria n. 14/2016 

expedida pela Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa-MT. INTIME-SE a 

parte requerente para promover o recolhimento das diligências no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo por perda 

superveniente do interesse de agir e ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, 

incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – Cumprido o item 2, executada ou não a 

liminar, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para, querendo, contestar a 

ação em 15 (quinze) dias ou, pagar a dívida pendente em 05 (cinco) dias 

(Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, com as alterações da Lei 10.931 de 2004). 

4 – DEFEREM-SE os benefícios constantes do artigo 212, §2º do Código de 

Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a prerrogativa § 2º do 

artigo 536, do mesmo diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais de 

Justiça agirem com a devida cautela, podendo, inclusive, utilizar o reforço 

policial, em sendo necessário. 5 – INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 

04 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001222-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO AGUINALDO NEVES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO JUNIOR OAB - MT18373/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR PERIN (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO A assistência judiciária gratuita remonta suas 

origens no século XX, quando o texto constitucional de 1939, em seu art. 

72, fez menção dessa proteção, exigindo "rendimento ou vencimento que 

percebe e os encargos pessoais ou de família", acompanhado de atestado 

de pobreza, expedido pelo serviço de assistência social (art. 74). Foi, 

entretanto, o art. 2º, § 1º, da Lei 5.478/68 que criou a "simples afirmativa", 

concluindo o texto do art. 4º da Lei 1.060/50, finalizado pela atual redação 

da Lei n. 7.510/86. A Lei n. 1.060/50, conhecida como lei de assistência 

judiciária gratuita, prevê: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da 

assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. 

(Redação dada pela Lei nº 7.510, de 1986). A Constituição, por sua vez, 

dispõe: Art. 5.º (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral 

e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; Malgrado a 

Constituição da República – norma suprema – traga previsão expressa de 

que para o usufruto do benefício da assistência judiciária gratuita é 

necessária comprovação da insuficiência de recursos, a jurisprudência 

pátria tem admitido a simples declaração da parte como presunção juris 

tantum de carência. Entretanto, como se trata de presunção relativa, caso 

haja provas nos autos de que as partes tenham condições para arcar com 

as despesas do processo, o pedido pode e deve ser indeferido, na forma 

do §1º do art. 4º da Lei n. 1060/50: § 1º. Presume-se pobre, até prova em 

contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de 

pagamento até o décuplo das custas judiciais. (Redação dada pela Lei nº 

7.510, de 1986). Nesse sentido: JUSTIÇA GRATUITA. LEI 1.060/50. 

ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTA CORTE. SÚMULA 07/STJ. I - O 

benefício da justiça gratuita é concedido mediante a simples afirmação da 

parte de que não está em condição de arcar com as custas do processo. 

Entretanto, tal afirmação possui presunção juris tantum, podendo ser 

confrontada por outras provas lançadas aos autos, nos termos do § 1º do 

art. 4º da Lei 1.060/50. II - A decisão do Tribunal a quo que indefere pedido 

de justiça gratuita com base nas provas dos autos não pode ser revista 

nesta Corte ante o óbice previsto na súmula 7/STJ. III - Recurso especial a 

que se nega provimento. (STJ – REsp 1052158 SP 2008/0091440-2 – 

Relator(a): Ministro FRANCISCO FALCÃO - Julgamento: 17/06/2008 – T1 - 

PRIMEIRA TURMA - Publicação: DJe 27/08/2008) Hodiernamente, nota-se 

uma verdadeira banalização do instituto, criado originariamente para 

ampliar o acesso à justiça e assim propiciar a todos os cidadãos garantir 

seus direitos. Cotidianamente pedidos são formulados para usufruto do 

benefício por pessoas que evidentemente têm condições para arcar com o 

custo do processo judicial, sem que com isso incorram em qualquer 

sanção. Magistrados atropelados pelo volume de trabalho raramente se 

dão conta da situação, que contribui para o excesso de litigiosidade, uma 

vez que simplesmente todos podem litigar sem ter custo algum. Ora, a 

interpretação dada pela jurisprudência majoritária, no sentido de que basta 

a afirmação da parte, consentânea com o que dispõe o art. 4º da lei 

mencionada, serve de início de prova, contudo, como já asseverado, se 

houver outros indícios do contrário ou até mesmo provas, deve o benefício 

ser indeferido. Ainda, se evidenciado que a parte forjou tal declaração, 

deve sofrer as consequências cíveis e criminais de tal atitude. Importante 

destacar também que o Novo Código de Processo Civil preceitua em seu 

artigo 99, §2º: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser 

formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de 

terceiro no processo ou em recurso. § 2o O juiz somente poderá indeferir 

o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. Em recente aresto colhido no Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, especificamente no Recurso Especial n. 

1.584.130/RS, sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, na égide do 

Novo Código de Processo Civil, restou consignado à presunção relativa 

atinente à declaração prestada pelo interessado no benefício, como 

também verberou no sentido da vigência do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.050/1960, viabilizando, inclusive, o indeferimento de ofício do pedido 

havendo fundada razão que vislumbre a patente falta dos pressupostos 

legais para o acolhimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido, segue a 

ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PREPARO OU DE 

RENOVAÇÃO DO PEDIDO PARA MANEJO DE RECURSO EM QUE SE 

DISCUTE O DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AFERIR 

CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INDÍCIO DE 

CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE. 

INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À BENESSE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. Por 

ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, relator Ministro 

Raul Araújo, a Corte Especial pacificou, no âmbito do STJ, o entendimento 

de que "[é] desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o 

próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita". 2. Consoante 

a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de 

obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de 

veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado 

deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, 

devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer 

frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. 

Nos recentes julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 

249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, relatados pelo 

Ministro Edson Fachin, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição 
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Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência 

jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5º, LXXIV, 

da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar 

que abrange a gratuidade de justiça. 4. Por um lado, à luz da norma 

fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de 

indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie 

previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira 

de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é 

dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito 

e garantir às partes igualdade de tratamento. 5. É incontroverso que o 

recorrente tem renda significativa e também aposentadoria oriunda de 

duas fontes diversas (previdências oficial e privada). Tal fato já 

configuraria, com base em regra de experiência (arts. 335 do CPC/1973 e 

375 do novo CPC), indício de capacidade financeira para fazer frente às 

despesas do processo, a justificar a determinação de demonstrar-se a 

incapacidade financeira. Como não há também apuração de nenhuma 

circunstância excepcional a justificar o deferimento da benesse, é 

descabido, em sede de recurso especial, o reexame do indeferimento do 

pedido. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 

17/08/2016) (Destaque) Devidamente intimada a comprovar a insuficiência 

de recursos, a parte requerente não colacionou nenhum documento que 

demonstrasse sua real necessidade ao deferimento do benefício, 

limitando-se alegar possui salário líquido de R$ 8.685,62 e que tem outras 

despesas familiares para cobrir. Ora, os argumentos despendidos não 

são suficientes para contrariar o fato de que se trata de servidor público 

que aufere renda em valor superior a R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) - 

holerite de id. 12294990, o que por si só denota a inexistência de situação 

de miserabilidade ou pobreza, porquanto o valor utilizado por este Juízo 

como parâmetro é o mesmo que baliza a atuação da Defensoria Pública 

Estadual, a qual entende hipossuficientes indivíduos que tem renda de até 

3 (três) salários mínimos. Não bastasse, a requerente poderia ter 

apresentado extratos bancários comprovando ausência de movimentação 

financeira, existência de outras dívidas ou mesmo certidões de não 

possuir carros ou imóveis, porém não o fez. Destaca-se que o benefício 

da assistência judiciária gratuita é destinado as pessoas realmente 

necessitadas e a insuficiência de recursos deve ser demonstrada. Em 

complemento, a taxa judiciária e as custas judiciais devem ser recolhidas 

no ato da distribuição da petição inicial, sendo vedado o deferimento para 

serem recolhidas no final, exceto nos casos previstos em lei (item 2.14.2, 

CNGC). No caso vertente, reputa-se ausente comprovação da situação de 

hipossuficiência econômica e financeira. Ante todo o exposto: 1 – 

INDEFERE-SE os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, c/c art. 4º, §1º, da Lei n. 

1060/50 e o artigo 99, §2º do Código de Processo Civil. 2 – INTIME-SE a 

parte embargante para regularização do pagamento das custas e 

despesas processuais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

do processo, ante a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido 

e regular do processo. 3 – Caso seja de interesse da parte, AUTORIZA-SE 

o parcelamento em 6 (seis) prestações do pagamento da taxa judiciária e 

custas judiciais, com espeque no artigo 98, §6º do CPC c/c artigo 468, §

§6º e 7º da CNGC[1]. 4 – Em atenção ao Ofício-Circular n. 

04/2018/GAB/J-Aux, ENCAMINHE-SE por e-mail cópia desta decisão ao 

Departamento de Controle e Arrecadação, no endereço dca@timt.jus.br, 

órgão responsável pelo lançamento das informações no sistema de 

arrecadação, para possibilitar o acompanhamento e controle da 

modalidade de pagamento. 5 – Após o registro das informações, a parte 

deverá acessar o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso — 

www.tjmt.jus.br e clicar no link "Emissão de Guias Online" escolher a 

opção "Distribuição/Mediação" na coluna "Primeira Instância — 

Fórum/Comarcas" e lançar a numeração do processo. O sistema alertará a 

seguinte mensagem: "Existe um parcelamento cadastrado para esse 

processo deseja emitir sua Guia", momento em que o advogado ou a parte 

emitirá a guia para o devido pagamento. 6 - INTIME-SE a parte autora para 

dar início ao procedimento para pagamento e comprovar no processo em 

até 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 7 – 

CUMPRA-SE. Cáceres-MT, 04 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1001343-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DAMIAO CARDOZO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELDA MARIANO DE ANDRADE OAB - MT17414/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO A assistência judiciária gratuita remonta suas 

origens no século XX, quando o texto constitucional de 1939, em seu art. 

72, fez menção dessa proteção, exigindo "rendimento ou vencimento que 

percebe e os encargos pessoais ou de família", acompanhado de atestado 

de pobreza, expedido pelo serviço de assistência social (art. 74). Foi, 

entretanto, o art. 2º, § 1º, da Lei 5.478/68 que criou a "simples afirmativa", 

concluindo o texto do art. 4º da Lei 1.060/50, finalizado pela atual redação 

da Lei n. 7.510/86. A Lei n. 1.060/50, conhecida como lei de assistência 

judiciária gratuita, prevê: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da 

assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. 

(Redação dada pela Lei nº 7.510, de 1986). A Constituição, por sua vez, 

dispõe: Art. 5.º (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral 

e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; Malgrado a 

Constituição da República – norma suprema – traga previsão expressa de 

que para o usufruto do benefício da assistência judiciária gratuita é 

necessária comprovação da insuficiência de recursos, a jurisprudência 

pátria tem admitido a simples declaração da parte como presunção juris 

tantum de carência. Entretanto, como se trata de presunção relativa, caso 

haja provas nos autos de que as partes tenham condições para arcar com 

as despesas do processo, o pedido pode e deve ser indeferido, na forma 

do §1º do art. 4º da Lei n. 1060/50: § 1º. Presume-se pobre, até prova em 

contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de 

pagamento até o décuplo das custas judiciais. (Redação dada pela Lei nº 

7.510, de 1986). Nesse sentido: JUSTIÇA GRATUITA. LEI 1.060/50. 

ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTA CORTE. SÚMULA 07/STJ. I - O 

benefício da justiça gratuita é concedido mediante a simples afirmação da 

parte de que não está em condição de arcar com as custas do processo. 

Entretanto, tal afirmação possui presunção juris tantum, podendo ser 

confrontada por outras provas lançadas aos autos, nos termos do § 1º do 

art. 4º da Lei 1.060/50. II - A decisão do Tribunal a quo que indefere pedido 

de justiça gratuita com base nas provas dos autos não pode ser revista 

nesta Corte ante o óbice previsto na súmula 7/STJ. III - Recurso especial a 

que se nega provimento. (STJ – REsp 1052158 SP 2008/0091440-2 – 

Relator(a): Ministro FRANCISCO FALCÃO - Julgamento: 17/06/2008 – T1 - 

PRIMEIRA TURMA - Publicação: DJe 27/08/2008) Hodiernamente, nota-se 

uma verdadeira banalização do instituto, criado originariamente para 

ampliar o acesso à justiça e assim propiciar a todos os cidadãos garantir 

seus direitos. Cotidianamente pedidos são formulados para usufruto do 

benefício por pessoas que evidentemente têm condições para arcar com o 

custo do processo judicial, sem que com isso incorram em qualquer 

sanção. Magistrados atropelados pelo volume de trabalho raramente se 

dão conta da situação, que contribui para o excesso de litigiosidade, uma 

vez que simplesmente todos podem litigar sem ter custo algum. Ora, a 

interpretação dada pela jurisprudência majoritária, no sentido de que basta 

a afirmação da parte, consentânea com o que dispõe o art. 4º da lei 

mencionada, serve de início de prova, contudo, como já asseverado, se 

houver outros indícios do contrário ou até mesmo provas, deve o benefício 

ser indeferido. Ainda, se evidenciado que a parte forjou tal declaração, 

deve sofrer as consequências cíveis e criminais de tal atitude. Importante 

destacar também que o Novo Código de Processo Civil preceitua em seu 

artigo 99, §2º: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser 

formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de 

terceiro no processo ou em recurso. § 2o O juiz somente poderá indeferir 

o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. Em recente aresto colhido no Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, especificamente no Recurso Especial n. 

1.584.130/RS, sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, na égide do 
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Novo Código de Processo Civil, restou consignado à presunção relativa 

atinente à declaração prestada pelo interessado no benefício, como 

também verberou no sentido da vigência do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.050/1960, viabilizando, inclusive, o indeferimento de ofício do pedido 

havendo fundada razão que vislumbre a patente falta dos pressupostos 

legais para o acolhimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido, segue a 

ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PREPARO OU DE 

RENOVAÇÃO DO PEDIDO PARA MANEJO DE RECURSO EM QUE SE 

DISCUTE O DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AFERIR 

CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INDÍCIO DE 

CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE. 

INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À BENESSE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. Por 

ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, relator Ministro 

Raul Araújo, a Corte Especial pacificou, no âmbito do STJ, o entendimento 

de que "[é] desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o 

próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita". 2. Consoante 

a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de 

obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de 

veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado 

deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, 

devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer 

frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. 

Nos recentes julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 

249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, relatados pelo 

Ministro Edson Fachin, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição 

Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência 

jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5º, LXXIV, 

da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar 

que abrange a gratuidade de justiça. 4. Por um lado, à luz da norma 

fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de 

indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie 

previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira 

de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é 

dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito 

e garantir às partes igualdade de tratamento. 5. É incontroverso que o 

recorrente tem renda significativa e também aposentadoria oriunda de 

duas fontes diversas (previdências oficial e privada). Tal fato já 

configuraria, com base em regra de experiência (arts. 335 do CPC/1973 e 

375 do novo CPC), indício de capacidade financeira para fazer frente às 

despesas do processo, a justificar a determinação de demonstrar-se a 

incapacidade financeira. Como não há também apuração de nenhuma 

circunstância excepcional a justificar o deferimento da benesse, é 

descabido, em sede de recurso especial, o reexame do indeferimento do 

pedido. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 

17/08/2016) (Destaque) Devidamente intimada a comprovar a insuficiência 

de recursos, a parte requerente não colacionou nenhum documento que 

demonstrasse sua real necessidade ao deferimento do benefício, 

limitando-se anexar a última declaração de imposto de renda referente ao 

ano-calendário de 2016, exercício 2017, na qual consta que é proprietário 

de imóvel rural com área de 2.420 hectares avaliado em R$ 480.000,00 

(quatrocentos e oitenta mil reais). Não bastasse isso, a declaração 

sobredita não tem o condão de afastar o fato de que o requerente se 

dispôs a investir a quantia de R$ 17.527,50 (dezessete mil, quinhentos e 

vinte e sete reais e cinquenta centavos), o que por si só denota a 

inexistência de situação de miserabilidade ou pobreza, porquanto o valor 

utilizado por este Juízo como parâmetro é o mesmo que baliza a atuação 

da Defensoria Pública Estadual, a qual entende hipossuficientes indivíduos 

que tem renda de até 3 (três) salários mínimos. Ademais, o requerente 

poderia ter apresentado extratos bancários comprovando ausência de 

movimentação financeira, existência de outras dívidas ou mesmo certidões 

de não possuir carros ou imóveis, porém não o fez. Destaca-se que o 

benefício da assistência judiciária gratuita é destinado as pessoas 

realmente necessitadas e a insuficiência de recursos deve ser 

demonstrada. Em complemento, a taxa judiciária e as custas judiciais 

devem ser recolhidas no ato da distribuição da petição inicial, sendo 

vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos 

previstos em lei (item 2.14.2, CNGC). No caso vertente, reputa-se ausente 

comprovação da situação de hipossuficiência econômica e financeira. 

Ante todo o exposto: 1 – INDEFERE-SE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, com fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, c/c 

art. 4º, §1º, da Lei n. 1060/50 e o artigo 99, §2º do Código de Processo 

Civil. 2 – INTIME-SE a parte embargante para regularização do pagamento 

das custas e despesas processuais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de extinção do processo, ante a ausência de pressupostos de 

desenvolvimento válido e regular do processo. 3 – Caso seja de interesse 

da parte, AUTORIZA-SE o parcelamento em 6 (seis) prestações do 

pagamento da taxa judiciária e custas judiciais, com espeque no artigo 98, 

§6º do CPC c/c artigo 468, §§6º e 7º da CNGC[1]. 4 – Em atenção ao 

Ofício-Circular n. 04/2018/GAB/J-Aux, ENCAMINHE-SE por e-mail cópia 

desta decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação, no endereço 

dca@timt.jus.br, órgão responsável pelo lançamento das informações no 

sistema de arrecadação, para possibilitar o acompanhamento e controle 

da modalidade de pagamento. 5 – Após o registro das informações, a 

parte deverá acessar o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

— www.tjmt.jus.br e clicar no link "Emissão de Guias Online" escolher a 

opção "Distribuição/Mediação" na coluna "Primeira Instância — 

Fórum/Comarcas" e lançar a numeração do processo. O sistema alertará a 

seguinte mensagem: "Existe um parcelamento cadastrado para esse 

processo deseja emitir sua Guia", momento em que o advogado ou a parte 

emitirá a guia para o devido pagamento. 6 - INTIME-SE a parte autora para 

dar início ao procedimento para pagamento e comprovar no processo em 

até 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 7 – 

CUMPRA-SE. Cáceres-MT, 04 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001239-65.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

DESPACHO 1 – Considerando que as diversas diligências visando à 

citação do réu restaram infrutíferas, DEFERE-SE o pedido de id. 11859673. 

Para tanto EXPEÇA-SE edital com prazo de 20 (vinte) dias, seguindo-se à 

risca as formalidades do artigo 257 do CPC, consignando-se as 

advertências do despacho inicial. 2 – Em seguida, esgotado o prazo 

acima, CERTIFIQUE-SE. 3 – Após, com fundamento no art. 72, inciso II e 

parágrafo único do aludido dispositivo do Código de Processo Civil, 

NOMEIA-SE como curador especial do réu a Defensoria Pública desta 

Comarca, que deverá ser intimada pessoalmente da nomeação, devendo 

ser encaminhado os autos para tal fim. 4 – Na sequência, INTIME-SE a 

autora para requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias. 

5 – Por fim, CONCLUSOS. 6 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 04 de abril de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000048-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE LOURENCA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

SENTENÇA Trata-se de embargos de declaração opostos por 

TELEFÔNICA BRASIL S/A atacando a sentença de id. 7974690, sob o 

argumento de que referido decisum apresenta omissões. Vieram os autos 

conclusos. É o relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. Pela 

análise das razões recursais, de rigor o não conhecimento do recurso de 

embargos de declaração. No caso dos autos, este Juízo entende que não 
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assiste razão à parte recorrente, porquanto inexiste qualquer omissão na 

sentença atacada. Na verdade, pretende o embargante com a oposição 

deste recurso rediscutir a lide, consoante se extrai da leitura de suas 

razões recursais, finalidade esta inviável no instrumento utilizado. Afinal, 

reitera que a relação contratual estaria comprovada e que não houve 

correta apreciação das provas pelo Juízo, além de que os danos morais 

não estariam fundamentados. Nesse ponto, depara-se com inconformismo 

da parte com o resultado do julgamento, o que não é hipótese que justifica 

o cabimento do presente recurso. No mesmo sentido, segue o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO 

DESPROVIDO. De acordo com o artigo 535 do Código de Processo Civil, os 

embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, 

contradição ou obscuridade na decisão prolatada. Não pode tal meio de 

impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à matéria de 

fundo, quando esta foi devidamente debatida no acórdão embargado. 

(Embargos de Declaração nº. 6135. Ano 2012. Rel. Des. Guiomar Teodoro 

Borges) (grifo proposital)” Logo, por pretender o embargante rediscutir a 

lide, deverá se insurgir contra referida sentença utilizando instrumento 

adequado. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o 

manejo do recurso, este Juízo NÃO CONHECE dos embargos de 

declaração opostos, devendo a decisão atacada ser mantida em sua 

integralidade, com fundamento no artigo 1.022 do CPC. INTIMEM-SE. 

Cáceres/MT, 04 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000047-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE LOURENCA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

SENTENÇA Trata-se de embargos de declaração opostos por 

TELEFÔNICA BRASIL S/A atacando a sentença de id. 11367313, sob o 

argumento de que referido decisum apresenta omissões. Vieram os autos 

conclusos. É o relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. Pela 

análise das razões recursais, de rigor o não conhecimento do recurso de 

embargos de declaração. No caso dos autos, este Juízo entende que não 

assiste razão à parte recorrente, porquanto inexiste qualquer omissão na 

sentença atacada. Na verdade, pretende o embargante com a oposição 

deste recurso rediscutir a lide, consoante se extrai da leitura de suas 

razões recursais, finalidade esta inviável no instrumento utilizado. Afinal, 

reitera que a relação contratual estaria comprovada e que não houve 

correta apreciação das provas pelo Juízo, além de que os danos morais 

não estariam fundamentados. Nesse ponto, depara-se com inconformismo 

da parte com o resultado do julgamento, o que não é hipótese que justifica 

o cabimento do presente recurso. No mesmo sentido, segue o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO 

DESPROVIDO. De acordo com o artigo 535 do Código de Processo Civil, os 

embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, 

contradição ou obscuridade na decisão prolatada. Não pode tal meio de 

impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à matéria de 

fundo, quando esta foi devidamente debatida no acórdão embargado. 

(Embargos de Declaração nº. 6135. Ano 2012. Rel. Des. Guiomar Teodoro 

Borges) (grifo proposital)” Logo, por pretender o embargante rediscutir a 

lide, deverá se insurgir contra referida sentença utilizando instrumento 

adequado. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o 

manejo do recurso, este Juízo NÃO CONHECE dos embargos de 

declaração opostos, devendo a decisão atacada ser mantida em sua 

integralidade, com fundamento no artigo 1.022 do CPC. INTIMEM-SE. 

Cáceres/MT, 04 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000883-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU JOAO DA SILVA PRADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de ação de busca e apreensão na 

qual, realizados alguns atos processuais, a parte requerente 

manifestou-se requerendo a desistência da demanda. Forte em tais 

razões e em vista do princípio da disponibilidade, HOMOLOGA-SE por 

sentença, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de 

desistência formulado pela parte autora e, por conseguinte, extingue-se o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do CPC. 

Caso haja pedido de desentranhamento de documentos, desde já este 

Juízo DEFERE, ressaltando que seja procedida a sua entrega ao 

procurador da parte ou pessoa devidamente autorizada. Caso haja pedido, 

DEFERE-SE ainda o requerimento de desbloqueio do veículo junto ao 

CIRETRAN e DETRAN por meio de ofício ou sistema RENAJUD. Custas pela 

parte requerente. EXPEÇA-SE o necessário. Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE o processo com as baixas necessárias. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 04 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000331-08.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVANIA OSINAGA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

SENTENÇA I – Relatório Trata-se de ação cobrança de seguro DPVAT 

ajuizada por MARIVÂNIA OSINAGA DE SOUZA em face de SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, ambos qualificados no 

processo. Sustenta que foi vítima de acidente de trânsito em 02.05.2015 

que lhe acarretou lesões. Afirma, ainda, que recebeu administrativamente 

a quantia de R$ 2.362,50, contudo, pretende a condenação da ré ao 

pagamento da complementação do Seguro Obrigatório DPVAT, até o limite 

de R$ 13.500,00, custas e honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

diversos documentos. Despacho inicial (id. 1396757) concedendo os 

benefícios da justiça gratuita e determinando a citação da ré. 

Regularmente citada, a ré apresentou contestação no id. 1527134 

argumentando, em preliminares, que os fatos narrados não correspondem 

à conclusão lógica dos fatos, além de que não haveria interesse de agir, 

uma vez que a pretensão já teria sido satisfeita na esfera administrativa. 

No mérito, sustenta a improcedência do pedido, diante do pagamento já 

realizado. Por meio de petição de id. 1988394, a parte demandada informa 

a juntada do procedimento administrativo. Realizados alguns atos 

processuais, as partes compareceram na audiência de conciliação 

designada, porém, não houve acordo (id. 3053488). Na ocasião, fora 

elaborado o laudo pericial. A parte demandada manifestou pela 

improcedência do pedido, diante da inexistência de quantia a ser recebida 

pela parte autora (id. 5518895). Réplica no id. 8063332. Depois, a parte 

demandada reiterou o pleito de improcedência do pedido (id. 8143597). O 

processo veio concluso. II – Fundamentação Processo em ordem, sem 

vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Considerando 

que os elementos necessários à formação da convicção deste juízo 

encontram-se coligidos aos autos, verifica-se que a demanda se encontra 
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apta para ser julgada antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso II, do 

CPC. DAS PRELIMINARES De início, a parte demandada defende que os 

fatos narrados na inicial não decorreriam a uma conclusão lógica, todavia, 

volvendo os olhos à exordial, é possível identificar, sem qualquer esforço, 

os fatos ali constantes e a pretensão da parte autora. Tanto assim o é que 

possibilitou a apresentação de resposta específica pela parte demandada. 

Logo, este Juízo indefere a preliminar em questão. Depois, no que se 

refere à questão preliminar aduzida de ausência de interesse de agir em 

razão da satisfação da indenização na esfera administrativa, sob o 

argumento que teria ocorrido o pagamento da indenização na via 

administrativa que, no entendimento da ré deu plena, irrevogável e 

irretratável quitação à indenização, tem-se que não demanda acolhimento. 

Com efeito, o pagamento realizado não implica renúncia ao direito de 

pleitear a diferença de valor a que tem direito o beneficiário. O pagamento 

comprova, tão somente, que o Autor recebeu a importância ali referida. 

Qualquer renúncia ao recebimento de outros valores deveria ser 

expressa, e, ainda assim, não se tornaria plenamente imutável, 

dependendo do contexto em que fosse questionada. No presente caso, 

não houve qualquer renúncia pela parte Autora de eventuais créditos 

remanescentes. Aliás, ressalta-se que o erro administrativo, porventura 

existente, cujo questionamento pode vir a ser levantado, não gera coisa 

julgada. Portanto, a preliminar deve ser rechaçada. DO MÉRITO No caso 

em tela, verifica-se que a questão central refere-se no pedido de 

complementação de seguro obrigatório de danos pessoais – DPVAT, em 

decorrência de acidente de trânsito causado por veículo de via terrestre o 

qual resultou a autora lesão corporal incapacitante. O pleito exordial 

apoia-se na Lei nº 6.194/74, a qual dispõe sobre Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais (DPVAT), que visa indenizar todas as pessoas que se 

tornaram vítimas de acidentes de trânsito, ocasionados por veículos que 

circulam em via terrestre, seja por terra, seja pelo asfalto, ainda que a 

vítima venha a ser o condutor do próprio veículo sinistrado. Acerca dessa 

modalidade de seguro, Cavalieri leciona: “A partir de 1974, a Lei n. 6.194, 

de 19 de dezembro, ao instituir o seguro obrigatório de responsabilidade 

civil para os proprietários de veículos automotores – DPVAT -, introduziu 

em nosso direito positivo mais uma hipótese de responsabilidade objetiva. 

A Lei n. 8.441, de 13 de julho de 1992, alterou alguns artigos da Lei n. 

6.194/74, tornando a indenização mais abrangente. Os riscos acarretados 

pela circulação de veículos são tão grandes e tão extensos que o 

legislador, em boa hora, estabeleceu esse tipo de seguro para garantir 

uma indenização mínima às vítimas de acidente de veículos, mesmo que 

não haja culpa do motorista atropelador. Pode-se dizer que, a partir da Lei 

n. 6.194/74, esse seguro deixou de se caracterizar como seguro de 

responsabilidade civil do proprietário para se transformar num seguro 

social em que o segurado é indeterminado, só se tornando conhecido 

quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando assumir a posição de 

vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o recebimento da 

indenização pretendida pela Autora é necessário que a vítima decorrente 

de acidente de trânsito esteja acometida de invalidez permanente total ou 

parcial que a incapacite para o trabalho, inexistindo tais sequelas, 

impossível o reconhecimento do direito à indenização securitária pleiteada. 

Como sobredito, o seguro obrigatório de danos pessoais causados por 

veículos automotores está previsto na Lei n. 6.194/74, que predispõe 

pagamento de indenização decorrente do seguro obrigatório nos casos de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica. O 

disposto pelo artigo 3º, inciso II, da referida norma prevê que a 

indenização do seguro DPVAT é de até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), para o caso de invalidez permanente: “Art. 3o Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II 

– até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente”. No caso em destaque, a documentação trazida juntamente 

com a petição inicial, aliada a concessão parcial do benefício na esfera 

administrativa, conclui-se que há nexo de causalidade entre as sequelas 

observadas e o acidente de trânsito ocorrido. De mesmo modo, 

corroborando os documentos médicos, o laudo médico de id. 3053488 foi 

categórico em afirmar que a lesão da parte autora foi proveniente de 

acidente automobilístico, apontando, ainda, que a região acometida é no 

ombro esquerdo, a mesma indicada nos documentos médicos 

apresentados pela autora. Deste modo, não há falar em ausência de nexo 

causal, restando corroborado pelas provas acostadas nos autos. Além 

dos documentos médicos que evidenciam as lesões sofridas, a avaliação 

médica realizada atestou que a parte autora foi acometida por luxação 

úmera-escapular com redução cirúrgica no ombro esquerdo, ocasionando 

lesão parcial incompleta, gerando dano anatômico e/ou funcional definitivo 

com proporção de 50% (média). Aduzindo que o aludido exame é 

realizado por profissional capacitado na área médica, não havendo nada 

que desabone o referido trabalho para que não possa servir de prova nos 

autos, tem-se que o laudo médico é prova forte, aliado às demais, para 

demonstrar que o requerente esta acometido por invalidez parcial e 

incompleta, porém, permanente. Deste modo, apesar de não estar ligado 

apenas à prova pericial, no caso dos autos, vislumbra-se que ela é 

essencial, e demonstra, de maneira clara, o grau e a lesão do autor, ou 

seja, foi satisfatoriamente esclarecedora. Pois bem, em se tratando de 

indenização referente ao seguro DPVAT, a quantificação do valor a ser 

recebido submete-se à situação adequada a cada caso. A referida tabela 

expõe os percentuais sobre a importância segurada por órgão ou membro 

lesado a serem considerados na fixação da indenização de seguro 

obrigatório decorrente de invalidez permanente parcial. Todavia, o valor 

indenizatório recebido administrativamente corresponde às lesões 

apuradas, de sorte que não há valor remanescente pendente de 

pagamento, razão pela qual a improcedência do pedido veiculado na inicial 

é medida de rigor. III – Dispositivo Diante do exposto, este Juízo JULGA 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, por conseguinte, extingue o 

processo com a resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC. Com 

supedâneo no princípio da causalidade, CONDENA-SE a autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários sucumbenciais no equivalente a 10% sobre o valor atualizado 

da causa, conforme o art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Todavia, 

SUSPENDE-SE a exigibilidade da verba de sucumbência acima, nos termos 

do art. 98, §3º, do CPC. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE o processo 

mediante as baixas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 04 de 

abril de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003030-35.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEDRO MENDONCA DA COSTA (AUTOR)

ELIANE DUTRA ATALA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON PINHEIRO LEITE OAB - MT0019744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEORGINA COSTA DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de demanda ajuizada por MANOEL 

PEDRO MENDONÇA DA COSTA e OUTRA em face de GEORGINA COSTA 

DE SOUZA, todos qualificados no processo. Com a exordial vieram os 

documentos. Determinada a intimação da parte autora para comprovar a 

alegada insuficiência de recursos para suportar as despesas 

processuais, adveio manifestação requerendo a desistência da demanda 

(id. 10510294). Tendo em vista que a desistência é ato potestativo da 

parte autora,sendo certo que sequer houve a angularização processual, a 

medida que se impõe é o seu acolhimento, consoante o art. 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil. Forte em tais razões e em vista do princípio 

da disponibilidade, HOMOLOGA-SE por sentença, para que surtam os 

efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência formulado pela parte 

autora e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo sem a análise do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. No mais, uma vez que 

não restou demonstrada a insuficiência econômica para suportar as 

despesas processuais, INDEFERE-SE a gratuidade da justiça requerida. 

Custas pela parte autora. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE o 

processo com as baixas e anotações necessárias. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 04 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003811-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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MAURO DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO SANTANA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA OAB - MT0008088A 

(ADVOGADO)

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

MURILO OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0014689A (ADVOGADO)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CACILDA REGINA PORFÍRIO JERDLICKA (TERCEIRO INTERESSADO)

ANA RAMOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando prazo para apresentação de defesa 

pelo requerido, através do Núcleo de Prática Jurídica - NPJ, conforme 

diligência retro do meirinho.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001217-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON LUIZ AMARO DA ROCHA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que compareça com seu cliente na 

Audiência de Conciliação agendada para o dia 12 de junho de 2018 às 

15h30min, que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, na 

sala n. 2, do Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. 

Cáceres/MT, 4 de abril de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000629-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JORGE VELLOSO OAB - SP163471 (ADVOGADO)

JULIANA MEDEIROS JORGE FELTRIN OAB - SP310191 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE MENDES LEITE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que compareça com seu cliente na 

Audiência de Conciliação agendada para o dia 12 de junho de 2018 às 

16h30min, que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, na 

sala n. 2, do Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. 

Cáceres/MT, 4 de abril de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001451-86.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN ALVES OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO RETIRAR E COMPROVAR PUBLICAÇÃO DE EDITAL 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, com o fito de que, no 

prazo de 15 dias realize a retirada do Edital de Citação expedido, bem 

como providencie sua publicação e comprovação do ato no feito em 

testilha. Cáceres/MT, 4 de abril de 2018 Felipe N. Mattioni Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003924-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER NEVES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO RECOLHER CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS 

Impulsiono os autos para intimar a parte requerida, na pessoa de seu 

Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o 

recolhimento/pagamento das Taxas e Custas Judiciárias, conforme cálculo 

acostado ao feito (ID 12542985), sob pena de anotação e demais 

providências, na forma prevista nos Provimentos 40/2014-CGJ, 

80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ. Cáceres/MT, 4 de abril de 2018 Felipe N. 

Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001465-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SINVALDO BATISTA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE ASSUNCAO DE FREITAS IMPORTACOES (RÉU)

Outros Interessados:

Benedito da Silva (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO RETIRAR E COMPROVAR PUBLICAÇÃO DE EDITAL 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, com o fito de que, no 

prazo de 15 dias realize a retirada do Edital de Citação, bem como 

providencie sua publicação e comprovação do ato no feito em testilha. 

Cáceres/MT, 4 de abril de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001465-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SINVALDO BATISTA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE ASSUNCAO DE FREITAS IMPORTACOES (RÉU)

Outros Interessados:

Benedito da Silva (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando prazo do Edital de Citação retro 

expedido, com o fito de que a parte requerida apresente defesa nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001542-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA VANDERLEY DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES – DILIGÊNCIA CUMPRIR 

CARTA PRECATÓRIA Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na 

pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, 

efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

105,00 reais, visando o cumprimento da missiva remetida a este Juízo. 

Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar 

nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. 

Ao final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o 

patrono deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. Cáceres/MT, 
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4 de abril de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 163802 Nr: 1050-75.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA RUBIA CASTRILLON DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAURO MOTORS, MMC AUTOMOTORES DO 

BRASIL S/A, LF IMPORTADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825, Amanda Carolina Souza Silva - OAB:19.218, EDILAINE 

APARECIDA SOARES NEVES - OAB:15.818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DE ALBUQUERQUE 

PARENTE - OAB:174081, ERIK GUEDES NAVROCKY - OAB:240117SP, 

REJANE SARUHASHI - OAB:1824, SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900/O

 Sendo assim, por meio deste despacho, dou ciência às partes por meio 

de seus Advogados de que a perícia foi assim designada:DATA: 10 de 

Maio de 2018;Horário: 13 horas;Local: Canopus Veículos - Concessionária 

Toyota;Endereço: Av. São Luís, n. 2583, Bairro Jardim Paraíso, 

Cáceres/MT.Não obstante, registro nesta oportunidade que também houve 

equívoco na intimação expedida pelo cartório às fls. 465. É que ao 

contrário do que constou-se na intimação, os honorários propostos pela 

expert foram no valor total de R$7.980,00 (sete mil novecentos e oitenta 

reais). Sendo assim, considerando que as responsáveis pelo 

adiantamento dos honorários (réus e denunciada à lide) realizaram o 

depósito total de R$6.000,00 (induzidos a erro por publicação equivocada 

emitida pela Secretaria da Vara), nesta oportunidade ficam as mesmas 

intimadas para realizar a complementação no prazo de 15 dias. Para 

melhor ilustrar, considerando que a complementação total é no valor de 

R$1.980,00, deverá então as rés e denunciada à lide fazer cada uma o 

depósito complementar do valor de R$660,00 (seiscentos e sessenta 

reais). No tocante ao pedido de liberação de Alvará (fls. 510) formulado 

pela Real Brasil, registro que este Magistrado quando em substituição legal 

apenas promove a liberação de valores/alvarás em caso de comprovada 

necessidade e urgência. Como não vislumbra a hipótese neste caso, 

aguarde o processo em cartório até retorno do Magistrado titular, ocasião 

em que em nova conclusão o pedido poderá ser apreciado pelo 

mesmo.Cumpra-se. Cáceres/MT., 03 de Abril de 2018.Ramon Fagundes 

BotelhoJuiz de Direito em subst. Legal

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001451-86.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN ALVES OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 20 DIAS EXPEDIDO POR ORDEM 

DO MM. JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL: Dr. Ramon Fagundes 

Botelho DADOS DO PROCESSO: Processo Judicial Eletrônico - PJE n.: 

1001451-86.2016.8.11.0006 Tipo: Cível Espécie: Execução de Título 

Extrajudicial Parte Exequente: Cooperativa de Crédito - Sicredi 

Sudoeste/MT Parte Executada: Mirian Alves Oliveira PESSOAS A SER 

CITADA (PARTE EXECUTADA): NOME: MIRIAN ALVES OLIVEIRA, 

brasileira, solteira, representante comercial autônoma, inscrita no CPF sob 

o n. 536.512.519-34, atualmente residente e local incerto e não sabido. 

FINALIDADE: CITAÇÃO da PARTE EXECUTADA acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL que lhe foi proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, com o intuito de que, no 

PRAZO DE 15 DIAS, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresente MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA junto aos autos. RESUMO DA 

INICIAL: "Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

manejada pela parte exequente Cooperativa de Crédito - Sicredi 

Sudoeste/MT em face da parte executada Mirian Alves Oliveira (...); A 

exequente é credora de R$ 11.722,66 (onze mil setecentos e vinte e dois 

reais e sessenta e seis centavos), decorrente da Cédula de Crédito - 

Bancário n.º B21130368-0, nos termos da Lei 10.931 de 02 de agosto de 

2004. Ocorre, entretanto, que, após a concessão do crédito, a devedora 

não procedeu com o devido adimplemento do título, conforme cálculo 

anexo. A exequente buscou todas as vias amigáveis a fim de compor com 

a executada, sem sucesso, não lhe restando outra saída senão a busca 

da tutela jurisdicional (...); DOS PEDIDOS Visto isso requer a V. Exa.: a) 

Determine a citação dos executados, no endereço acima indicado, para 

que, no prazo de 3 (três) dias, paguem o débito devidamente corrigido, 

com juros moratórios, multa e honorários advocatícios de 20% (cf. 

contratado), além das custas e despesas processuais, sob pena de lhe 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para a garantia da 

execução, observada a regra do artigo 854 do Novo Código de Processo 

Civil b) Em caso de penhora, requer seja realizada a intimação dos 

executados, nos endereços supramencionado; c) Nos termos do Art. 828 

do CPC/2015, requer expedição da Certidão Premonitória, para fins de 

averbação de, eventuais, bens localizados e, posterior apresentação nos 

autos. d) Seja observada a prescrição do Art. 212 do Novo Código de 

Processo Civil; e) Nomeia desde já como depositário fiel do bem o gerente 

da unidade Sicredi Cáceres MT; f) Informa que não há interesse na 

audiência de conciliação para presente ação, tendo em vista já ter 

buscado contato com as partes para conciliação amigável e está restar 

sem êxito. g) Requer que seja consultado o Sistema Nacional de 

Informações – INFOSEG/INFOJUD, a fim de localizar o atual endereço 

eletrônico da parte requerida". DESPACHO/DECISÃO: "Vistos etc. 1. 

Cite-se e intime-se o(a) Executado(a), para pagamento do débito, custas e 

honorários advocatícios, no prazo de 03 dias, a contar da citação, sob 

pena de penhora. 2. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) podendo ser reduzidos pela metade caso haja pagamento integral 

da dívida no prazo estabelecido e majorados em até 20% (vinte por cento) 

caso rejeitados eventuais embargos à execução (art. 827, §2º). 3. Do 

mandado deverá constar ordem de penhora e avaliação que deverá ser 

cumprida pelo Oficial de Justiça logo que verificada a falta de pagamento 

no prazo indicado, de tudo, lavrando-se auto, com intimação do 

Executado. 4. O exequente indicará bens do Executado sob os quais 

recairá a penhora, salvo se outros forem indicados pelo Executado e 

aceitos pelo juiz, mediante demonstração que a contrição proposta lhe 

será menos onerosa (art. 829, §2°). 5. Ao requerer a substituição do bem 

penhorados, o executado deverá indicar onde são encontrados, 

acompanhado ainda de prova de propriedade e respectiva certidão 

negativa ou positiva de ônus (art. 847, §2°) bem como abster-se de 

qualquer atitude que dificulte a realização da penhora. 6. Não 

encontrado(s) o(s) executado(s), havendo bens de sua titularidade, o 

Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem 

para garantir a execução, seguindo o processo na forma do art.830, do 

Novo Código de Processo Civil. 7. A penhora deverá recair sobre tantos 

bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, 

das custas e dos honorários advocatícios (art. 831). 8. Conste no 

mandado que o Executado, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 

15 dias, contados na forma do art. 231 do NCPC. 9. Não localizado o 

executado, deverá o Exequente tomar as providencias cabíveis a realizar 

a citação nos termos do art. 240, §1ºdo NCPC. 10. Ausentes os embargos, 

poderá o credor requerer, considerando a avaliação do bem penhorado, a 

adjudicação ou apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou 

estabelecimento e de outros bens (art. 825, I, II, III). 11. Intimem-se as 

partes representadas de todos os atos processuais. 12. Defiro os 

benefícios contidos no art. 212 do CPC. Cumpra-se (...); Vistos etc. Defiro 

o pedido de citação por edital e via DJE. Expeça-se o necessário para a 

citação do devedor. Decorrido o prazo e não comparecendo a devedora 

no processo, certifique o ocorrido e encaminhe o processo à Defensoria 

Pública a fim de que ciente exerça o encargo de Curadora Especial, 

ficando anotado para a hipótese, o prazo de 15 dias para manifestação. 

Desde já e no prazo de 15 dias esclareça o Exequente quanto o interesse 

na averbação desta ação nos registros de proteção ao crédito, nos 

termos do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando favorável, desde já defiro o 

pedido e expeça-se o necessário para cumprimento pelo sistema Serajud. 

No mesmo prazo indique bens passíveis de penhora/arresto. Decorrido o 

prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 24 de Janeiro de 2018". E, para que 
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chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Felipe N. Mattioni (Analista 

Judiciário), digitei. Cáceres/MT, 4 de abril de 2018 Felipe N. Mattioni 

Analista Judiciário

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001465-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SINVALDO BATISTA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE ASSUNCAO DE FREITAS IMPORTACOES (RÉU)

Outros Interessados:

Benedito da Silva (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES EDITAL DE CITAÇÃO (AÇÃO DE USUCAPIÃO) PRAZO - 20 DIAS 

EXPEDIDO POR ORDEM DO MM. JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO 

LEGAL: Ramon Fagundes Botelho DADOS DO PROCESSO: Processo 

Judicial Eletrônico - PJE n.: 1001465-36.2017.8.11.0006 Tipo: Cível 

Espécie: Usucapião Parte Autora: Sinvaldo Batista da Silva Parte 

Requerida: Imobiliária Assunção Imóveis - Ltda PESSOA A SER CITADA 

(PARTE REQUERIDA): NOME: IMOBILIÁRIA ASSUNCAO IMÓVEIS LTDA, 

pessoa jurídica de direto privado, inscrita no CNPJ nº 03.956.265/0001-56, 

sendo representada pelo Sr. Jorge Assunçao de Freitas, CPF: 

004.224.791-87, RG: 000650961 SSP-MS, brasileiro, casado, empresário, 

endereço desconhecido. FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

acima qualificada, bem como dos réus ausentes, incertos, desconhecidos 

e eventuais interessados, na forma do art. 259 do CPC, dos termos da 

ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem resposta, 

querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados pela parte autora. RESUMO DA INICIAL: "(...) SINVALDO 

BATISTA DA SILVA, brasileiro, solteiro, vigia, portador da cédula de 

identidade nº 0442980-0 expedida pela SSP-MT e inscrito no CPF sob o nº 

329.663.341-34, sob o endereço eletrônico residente e domiciliado na 

sinvaldo.batista1410@outlook.com, Rua dos Carmelos, Quadra 40, Lote 

03, Bairro Parque Nova Era, sob a inscrição imobiliária nº 

900300400072001, Cáceres–MT (DOC. anexo), por seu procurador judicial 

que a presente subscreve (DOC. anexo), sob o endereço eletrônico 

advpedrolacerda@hotmail.com,intimações em seu endereço profissional 

sito na Rua XV de Novembro, Bairro Centro, nº 336, Cáceres – MT, vem a 

presença de Vossa Excelência, na forma prevista o artigo 1.242, do 

Código Civil Brasileiro, propor a presente AÇÃO DE USUCAPIÃO 

ORDINÁRIO em face de IMOBILIÁRIA ASSUNCAO IMÓVEIS LTDA, pessoa 

jurídica de direto privado, inscrita no CNPJ nº 03.956.265/0001-56, telefone 

(67) 99999-5680, (67) 3342-7309, Fax (67) 3342-7360, sendo 

representada pelo Sr. Jorge Assunçao de Freitas, CPF: 004.224.791-87, 

RG: 000650961 SSP-MS, brasileiro, casado, empresário, Endereço: Rua 

Raposo Tavares, nº 415, Bairro: Jd. Paulista, Cidade: Campo Grande-MS, 

sendo representado pelo advogado Milton Chaves Lira, advogado inscrito 

na OAB-MT sob o n 6330, com escritório profissional localizado a Rua 

Padre Cassemiro, nº 42, bairro Centro, Cáceres-MT, Telefone (65) 

3223-0136, pelos motivos de fato e de direito adiante aduzidos. I –DOS 

FATOS O autor na qualidade de legítimo possuidor (DOC. anexo), pleiteia 

neste juízo a sentença declaratória de usucapião, nos termos do artigo 

Art. 1.242. A presente demanda tem como objeto um lote de terreno 

urbano, situados no Loteamento denominado PARQUE NOVA ERA, 

denominado “LOTE 03,QUADRA 40”, com área de 360,00m²(trezentos e 

sessenta metros quadrados), registrados no Cartório do 1º Ofício da 

Comarca de Cáceres – MT, sob a matrícula nº 11.221, a fls.163do livro nº 

02– H – 1 de 26/01/2017(DOC.anexo ). O marco inicial da posse que ora 

se espera declarar, teve início em meados de 2003, conforme contrato de 

compra e venda, bem como do histórico da unidade consumidora de 

energia (DOCS. Anexo). Desta forma em razão do autor exercer a posse 

do imóvel de forma contínua e incontestadamente, com justo título de 

boa-fé, há mais de 14 (quatorze) anos, alcançando assim, o lapso 

temporal necessário à aquisição da propriedade mediante usucapião 

Ordinário (...); XI – DOS PEDIDOS “Ex positis”, serve-se o autor dá 

presente para requerer a Vossa Excelência que se digne: 1- Seja a 

presente recebida, autuada e processada de acordo com o procedimento 

comum, conforme art. 318 do Código de Processo Civil; 2- A procedência 

do pedido declarando-se a prescrição aquisitiva de domínio do imóvel 

objeto da presente demanda, “Quadra 40, Lote 03”, com área de 360,00 m² 

(trezentos e sessenta metros quadrados) registrado no Cartório do 1º 

Ofício da Comarca de Cáceres – MT, sob a matrícula nº 11.221, a fls. 163 

do livro nº 02 – H – 1 de 26/01/2017, ordenando a expedição do 

competente mandado ao Registro de Imóveis desta Comarca, a fim de que 

transcreva (em definitivo) a sentença em nome do autor qualificado no 

preâmbulo desta inicial; 3- Determinar a citação do réu bem como de seu 

advogado, no endereço citado no preâmbulo desta inicial, para que 

apresentem resposta às alegações feitas nessa exordial, sob pena de 

revelia; 4- Em cumprimento ao disposto no inciso II, do Art. 319 do 

CPC/2015, o requerente informa que não sabe precisar o endereço 

eletrônico do réu; 5- Informa ainda, o atual endereço eletrônico do autor: 

sinvaldo.batista1410@outlook.com; 6- Uma vez que os autos 

encontram-se instruídos com a declaração de hipossuficiência ( ), requer 

a DOC. anexo concessão do benefício da Justiça Gratuita ao autor, uma 

vez que o mesmo não possui meios para arcar com as custas deste 

processo, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Fundamenta o 

seu pedido nos arts. 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil de 2015 e 

art. 5º, LXXIV de CF. 7- Requerer-se ainda, a ciência das Fazenda Pública 

Municipal, Estadual e Federal, para que se manifestem sobre eventual 

interesse na causa (CPC/2015, art. 1.046, § 2º), assim como a intimação 

do órgão Ministerial para intervir no feito como Fiscal da Lei ( CPC/2015, 

art. 178, inc. III e art. 176 c/c art. 5º, inc. XXII e XXIII c/c art. 183 da CF) 8- 

Em cumprimento ao disposto nos arts. 246, § 3, do Novo Código de 

Processo Civil, requer, a citação dos confinantes para manifestarem se há 

ou não interesse na causa, sendo certo que melhores informações 

poderão ser obtidas através do Autor: Ø LADO DIREITO DO IMÓVEL: 

Terreno baldio; Ø LADO ESQUERDO DO IMÓVEL: Terreno baldio; Ø FUNDO 

DO IMÓVEL: Benedito da Silva. Nº 10, bairro Nova Era. 9- Nos termos do 

inciso VI, do Art. 319, do Novo CPC/2015, o autor pretende demonstrar a 

verdade dos fatos alegados, através da produção de prova documental e 

ainda, oitiva de testemunhas, tudo desde já requerido. 10- Requer 

outrossim, em atendimento ao disposto no art. 259, inciso I do Código de 

Processo Civil, a publicação de edital, com a finalidade de tornar pública a 

existência da presente demanda tornando possível a habilitação de 

eventuais interessados (litisconsortes); 11- Com vistas a chegar a um 

denominador comum, colocando fim a presente demanda, o autor 

manifesta que possui interesse na realização de audiência de conciliação, 

nos termos do inciso VII, do Art. 319 do Novo CPC/2015. 12- Por fim, 

requer a condenação dos réus ao pagamento de custas, taxas e 

despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

sucumbenciais, nos termos do art. 82, § 2º e 85 do Código de Processo 

Civil. Dá-se à presente o valor de R$ 11.470,00 (onze mil e quatrocentos e 

setenta reais), conforme o valor venal constante no BCI-IPTU nº 

900300400072001 (DOC. Anexo). Temos em que pede e espera 

deferimento. Cáceres-MT, 02 de março de 2017. PEDRO ALEXANDRINO 

DE LACERDA OAB-MT 11.483". DESPACHO: "Vistos, etc... Defiro a 

gratuidade da justiça. Cite-se e intime-se o(a) Requerido(a) para 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação/mediação, 

preferencialmente acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público, a 

ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE 

CONFLITOS desta comarca. Nos termos do artigo 334 do NCPC, a 

audiência deverá ser agendada com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência. O não comparecimento injustificado da parte Autora ou 

Requerida à audiência de conciliação/mediação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por 

cento do valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A 

multa somente não terá incidência na hipótese de manifestação expressa 

por ambas as partes de seu desinteresse na autocomposição, devendo o 

Autor, para tanto, indicar na petição inicial, e a parte Requerida deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na 

realização da audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 
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(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação 

as advertências do art. 344 do NCPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Proceda a ainda 

escrivania: - tão somente a citação pessoal dos Confinantes, 

consignando-se as advertências legais (artigos art. 246, § 3º do CPC e 

344, ambos do CPC); - por edital, a intimação de terceiros interessados, 

para a ciência dos termos do pedido inicial, que poderão se manifestar em 

15 (quinze) dias, este nos termos do 259, inciso I e III do NCPC c/c art. 

216-A, § 4º da Lei de Registros Públicos, este com aplicação analógica; - 

a intimação da União, Estado, e ao Município, pelo correio com aviso de 

recebimento, para que se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre o 

pedido, com aplicação analógica do art. 216-A da Lei 6.015/73. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Caceres, 02 de março de 2017; (...) Vistos etc. 

A pesquisa de endereço já foi realizada no despacho de id. Num. 

6774477. Por tratar-se de pesquisa recente, deixo de acolher a realização 

de nova. Cite a Requerida por edital e via DJE. Acaso não apresente 

defesa, nomeio a Defensoria Pública para atuar como Curador Especial. 

Cáceres/MT., 24 de janeiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito". E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

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

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

Felipe N. Mattioni (Analista Judiciário), digitei. Cáceres/MT, 4 de abril de 

2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001387-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SODRE MADRUGA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES SALDANHA HANDELL OAB - MT13383/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA BANCA DE SELEÇÃO DA UNEMAT (IMPETRADO)

Pró-Reitora de Ensino de Graduação - PROEG/UNEMAT (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE 

LIMINAR impetrado por FERNANDA SODRE MADRUGA contra ato da 

REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO. Com a 

inicial, veio documentação. A autoridade coatora, intimada, prestou 

informações nos autos. Os autos vieram conclusos. É o que merece 

registro. Fundamento e Decido. O feito necessariamente deve ser 

chamado à ordem. Tendo em vista as informações prestadas pela 

autoridade coatora e melhor analisando os documentos constantes nos 

autos, verifica-se que a impetrante não cumpriu em sua integralidade o 

disposto no Edital do certame, notadamente quanto à exigência de 

atestado de vínculo (escolaridade/matrícula) contemporâneo ao período 

letivo do Edital 2018/01 (item 43). É que o atestado apresentado no feito 

demonstra tão somente que a impetrante CURSOU NO PERÍODO LETIVO 

DE 2017/2, a 4º (quarta) etapa do curso de Bacharelado em Medicina, mas 

não comprova o período atual exigido na Lei do Concurso. Sendo assim, 

diante do caráter provisório das decisões liminares, bem como o 

estabelecido no art. 296 do Código de Processo Civil, revogo a liminar 

deferida nos autos. ISSO POSTO, e por tudo que dos autos consta, 

DECIDO: a) REVOGAR a liminar deferida nos autos, pelos fundamentos 

acima indicados; b) Vistas ao Ministério Público; c) Às providências. 

Cumpra-se. Cáceres, 04 de abril de 2018. Joseane Carla Ribeiro Viana 

Quinto Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 165338 Nr: 2412-15.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA TAVARES DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de RECLAMAÇÃO TRABALHISTA movida por NEUZA TAVARES 

DO AMARAL contra o ESTADO DE MATO GROSSO, todos devidamente 

qualificados a exordial, no qual sustenta desvio de função desde sua 

admissão no serviço público, razão pela qual se volve perante este Juízo 

(fls. 05/18).

Documentos de fls. 19/71.

O requerido apresentou tempestivamente a contestação. (fls. 80/85).

Impugnação à contestação às fls. 88/106.

Realizou-se audiência preliminar em 24/11/2015 (fl. 119).

Audiência de instrução e julgamento realizada em 12/04/2016 (fl. 132).

Juntada de documentos da parte autora (fls. 136/208).

Alegações finais às fls. 209/221 e 223/225.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não havendo defeitos processuais, reporto-me ao mérito da causa.

Trata-se de RECLAMAÇÃO TRABALHISTA movida por NEUZA TAVARES 

DO AMARAL em face do ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo, em 

síntese, que é servidora pública estadual, no cargo de Auxiliar Judiciário, 

grupo operacional Profissionais Técnicos Judiciários (PTJ), cuja posse se 

deu em 30/01/1992, atualmente lotada na Comarca de Cáceres-MT.

 Entretanto, sustenta que desde sua admissão, além das funções 

inerentes ao seu cargo, também exerceu, concomitantemente, atividades 

atribuídas aos cargos de Técnico Judiciário (antigo Oficial Escrevente), 

Analista Judiciário e Gestor Judiciário, apontando a ocorrência de desvio 

de função, nos seguintes termos:

 • Informação do Chefe de Divisão Administrativa e Pessoal, datada em 

09/02/2007, informando que a partir de 1.998, a servidora passou a atuar 

na 5ª Vara, como Oficial Escrevente Designada, (fl. 25),

 • Atestado Funcional datado de 11/10/2006, emitido pela Coordenadora 

Administrativa e Chefe de Divisão Administrativa e Pessoal (fl. 28), 

atestando que a servidora exerceu o cargo de Oficial Escrevente junto à 

5ª Vara, desde 20/10/1996;

• Portaria nº 260/2006/DF, de 29/12/2006 (fl. 27), que designou a 

requerente com efeito retroativo a março de 2005, para ocupar o cargo de 

Oficial Escrevente;

• Portaria nº 25/2012/DF (fl. 26), de 15/02/2012, que designou a 

requerente para atuar na função de Gestora Judiciária da 5ª Vara, nos 

dias 15,16 e 17/02/2012;

• Portaria nº 045/2013/DF (fl.24), de 15/02/2013, que designou a 

requerente para atuar na função de Gestora Judiciária da 5ª Vara, pelo 

período de 18/02 à 19/03/2013; RECEBEU FUNÇÃO CONFIANÇA, FL. 172

• Portaria nº 21/2015/DF (fl. 142), de 04/03/2015, que designou a 

requerente para atuar na função de Gestora Judiciária Substituta, pelo 

período de 03/03 a 01/04/2015; RECEBEU FUNÇÃO CONFIANÇA, FL. 196.

• Portaria nº 065/2015/DF (fl. 143), de 15/07/2015, que designou a 

requerente para atuar na função de Gestora Judiciária Substituta da 5ª 

Vara, pelo período de 08/07 à 20/07/2015;

 • Portaria nº 02/2016/DF (fl.141), de 11/01/2016, que designou a 

requerente para atuar na função de Gestora Judiciária Substituta da 5ª 

Vara, pelo período de 07/01 à 05/02/2016; RECEBEU FUNÇÃO 

CONFIANÇA, FL. 207

• Portaria nº 18/2016/DF (fl. 140), de 02/03/2016, que designou a 

requerente para atuar na função de Gestora Judiciária Substituta, pelo 

período de 28/03 à 06/04/2016;

• Portaria 19/2016/DF (fl. 139), de 02/03/2016, que designou a requerente 

para atuar na função de Gestora Judiciária Substituta da 5ª Vara, pelo 

período de 07/04 à 17/04/2016.

Narra que as atividades supracitadas são inerentes a profissional 

possuidor do cargo de Técnico e Analista Judiciário, cargos estes que 

exigem escolaridade mínima de ensino médio e ensino superior, 

respectivamente, diferente do seu que é de ensino fundamental.

 À vista destes fatos, pugna pelo reconhecimento do desvio de função 

desde os 05 (cinco) anos do ajuizamento desta ação, bem como pelo 

pagamento da respectiva diferença salarial.

Pois bem.

É o caso de improcedência dos pedidos.

A Lei Estadual nº 8.814/2008 institui o Sistema de Desenvolvimento de 

Carreiras e Remuneração (SDCR) dos Servidores do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, que assim disciplinam suas carreiras e cargos:
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“Art. 10 - As carreiras dos Profissionais Técnicos Judiciários (PTJ) do 

Poder Judiciário são constituídas pelos seguintes cargos de provimento 

efetivo:

 I – AUXILIAR JUDICIÁRIO: COMPREENDENDO FUNÇÕES E ATIVIDADES 

OPERACIONAIS, TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DO PODER JUDICIÁRIO 

CONSIDERADAS DE BAIXA COMPLEXIDADE E QUE EXIGEM FORMAÇÃO 

DE NÍVEL FUNDAMENTAL;

II – Técnico Judiciário: compreendendo funções e atividades operacionais, 

técnicas e administrativas do Poder Judiciário consideradas de média 

complexidade e que exigem formação de nível médio;

III – Analista Judiciário: compreendendo funções e atividades operacionais, 

técnicas e administrativas do Poder Judiciário consideradas de alta 

complexidade e que exigem formação de nível superior. [...]” – 

destacou-se.

A Lei estabelece em seu anexo XXIII, a descrição e função de cada cargo:

“1.2 Título do cargo: Analista Judiciário

Alocação: Comarcas e Tribunal de Justiça

Grupo Ocupacional: PTJ – Profissionais Técnicos Judiciários

Forma de Provimento: Efetiva

Superior Imediato: Servidores em posição de Gestão

Missão: Garantir que as atividades do Poder Judiciário sejam realizadas de 

forma regular e satisfatória aos usuários

Clientes Principais: Técnicos Judiciários, Auxiliares Judiciários, Gestores, 

partes.

ATIVIDADES: DISTRIBUIÇÃO DOS PROCESSOS E ANOTAÇÃO NO 

RELATÓRIO DIÁRIO; DISTRIBUIÇÃO DAS INICIAIS E PETIÇÕES PARA 

REGISTRO, AUTUAÇÃO E JUNTADA; DISTRIBUIÇÃO DOS MANDADOS 

PARA OFICIAIS DE JUSTIÇA; CONTROLAR, CONFERIR E REGISTRAR A 

PRODUÇÃO DA SECRETARIA E DO GABINETE; TRIAGEM E SEPARAÇÃO 

DE PROCESSOS PARA IMPULSIONAMENTO. EXECUTA ATIVIDADES DE 

ALTA COMPLEXIDADE E RESPONSABILIDADE DE ACORDO COM ÁREAS 

ESPECÍFICAS CONFORME A NECESSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO.

Requisitos:

Conhecimentos: NÍVEL SUPERIOR, (DIREITO, ECONOMIA, LETRAS, 

ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS OU ENGENHARIA E NOÇÕES DE 

INFORMÁTICA).

Habilidades: Comprometimento, auto-motivação, cooperação, 

auto-desenvolvimento, organização, comunicação interpessoal, visão 

sistêmica.

1.3 Título do cargo: Auxiliar Judiciário

Alocação: Comarcas e Tribunal de Justiça

Grupo Ocupacional: PTJ – Profissionais Técnicos Judiciários

Forma de Provimento: Efetiva

Superior Imediato: Servidores em posição de Gestão

Missão: Executar atividades que forneçam condições necessárias para 

que os superiores administrativos atinjam seus objetivos organizacionais

 Clientes Principais: Superiores imediatos, servidores e usuários dos 

serviços do Poder Judiciário

ATIVIDADES: EXECUTAR ATIVIDADES DE BAIXA COMPLEXIDADE E 

RESPONSABILIDADE RELATIVAS À UNIDADE ORGANIZACIONAL QUE 

ESTÁ LOTADO.

Requisitos:

 CONHECIMENTOS: NÍVEL ELEMENTAR

 Habilidades: Comprometimento, auto-motivação, cooperação, 

auto-desenvolvimento, pró-atividade, organização, flexibilidade, 

comunicação interpessoal, raciocínio matemático.

[...]

1.6 Título do cargo: Técnico Judiciário

Alocação: Comarcas e Tribunal de Justiça

Grupo Ocupacional: PTJ – Profissionais Técnicos Judiciários

Forma de Provimento: Efetiva

Superior Imediato: Servidores em posição de Gestão

Missão: Garantir que as atividades fim do Poder Judiciário sejam 

realizadas de forma regular e satisfatória aos usuários.

Clientes Principais: Analistas Judiciários, Auxiliares Judiciários, Gestores, 

partes.

ATIVIDADES: REGISTROS E AUTUAÇÕES DE PROCESSOS, REDAÇÃO E 

DIGITAÇÃO DE CERTIDÕES, INFORMAÇÕES, REGISTRO DAS DECISÕES 

PROFERIDAS, JUNTADAS DE EXPEDIENTES, ATENDIMENTO TELEFÔNICO, 

BEM COMO AO PÚBLICO EM GERAL, CARGA/REMESSA DE PROCESSOS 

A OUTROS JUÍZOS/COMARCAS, CERTIFICAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE 

OFÍCIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA ATENAS/APOLO, ARQUIVAMENTO 

DE PROCESSOS. REGISTRA A PETIÇÃO, DISTRIBUI PROCESSOS ENTRE 

AS VARAS, ARQUIVA O PROCESSO, EMITE INFORMAÇÕES E 

CERTIDÕES, FAZ ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS, PROTOCOLA, CALCULA 

OS RECEBIMENTOS DE EMOLUMENTOS, PRESTA INFORMAÇÕES, BUSCA 

REGISTROS E CALCULA CUSTAS PROCESSUAIS; DÁ AUTORIZAÇÕES 

ADMINISTRATIVAS, COMUNICA INTERNAMENTE, FAZ BACKUP, 

OPERACIONALIZA PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTROLA 

MATERIAIS E SERVIÇOS GERAIS, ADMINISTRA O PATRIMÔNIO, 

RECURSOS FINANCEIROS E RECURSOS HUMANOS.

AUXILIA OS GESTORES NAS ATIVIDADES DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO 

PODER JUDICIÁRIO.

Requisitos:

Conhecimentos: Nível Médio, Noções de Direito e Noções de Informática.

Habilidades: Comprometimento, auto-motivação, cooperação, 

auto-desenvolvimento, organização, comunicação interpessoal, visão 

sistêmica.

[...]

1.17 Título da função: Gestor Judiciário

Alocação: Comarcas

Grupo Ocupacional: PDA – Profissionais de Direção e Assessoramento

Forma de Provimento: Função de Confiança

Superior Imediato: Juiz Diretor da Comarca

Missão: Garantir que a unidade organizacional do Poder Judiciário sob sua 

responsabilidade atinja os seus objetivos, contribuindo para as metas 

estratégicas do Poder Judiciário

Clientes Principais: todos os servidores lotados na comarca

ATIVIDADES: SUPERVISIONA ATENDIMENTO AO PÚBLICO, 

ATUALIZAÇÃO DO APOLO, JUNTADA DE PEÇAS, CORRESPONDÊNCIA, 

AUTUAÇÃO E REGISTRO DE PROCESSOS, REGISTRO E RELATÓRIO DE 

ARMAS E OBJETOS APREENDIDOS, ORGANIZAÇÃO, EXPEDIÇÃO, 

DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS, INICIAIS, PETIÇÕES E MANDADOS, 

PRODUÇÃO DA ESCRIVANIA E GABINETE; TRIA OS PROCESSOS, FAZ E 

ATUALIZA RELATÓRIO DE PRAZOS URGENTES, ANOTA NA AGENDA, 

ENTREGA OS PROCESSOS SEPARADOS E TRIADOS, SUPERVISIONA A 

ORGANIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E CONFERE 

DIARIAMENTE OS EXPEDIENTES E PROCESSOS.

 Requisitos:

CONHECIMENTOS: NÍVEL SUPERIOR EM DIREITO OU SERVIDOR EFETIVO 

COM MAIS DE 10 ANOS NO PODER JUDICIÁRIO.

Habilidades: Comprometimento, probidade, cooperação, auto-motivação, 

auto-desenvolvimento, organização, comunicação interpessoal, 

pró-atividade, discrição, visão sistêmica, liderança”. – destacou-se.

Resta incontroverso nos autos que a autora é servidora efetiva do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, lotada no cargo de Auxiliar 

Judiciário, cujo acesso exige nível de escolaridade fundamental.

 Na época de admissão da requerente, o cargo de Auxiliar Judiciário 

possuía a nomenclatura de “Agente de Serviço”, tendo havido a 

transformação do cargo público pela Lei Estadual nº 8.814/2008.

Na espécie, inferem-se portarias da Diretoria do Fórum, designando a 

autora para atuar no cargo de Oficial Escrevente Designada (atual Técnico 

Judiciário) entre 20/10/1996 até 09/02/2007 (fls. 25 e 27/28) e 

eventualmente para atuar como Gestora Judiciária Substituta (fls. 24; 26; 

139/143).

Há ainda certidão da atual Gestora Judicial da Quinta Vara descrevendo 

as atividades exercidas pela autora naquela Secretaria:

 “Neuza Tavares do Amaral: juntada de documentos em processos físicos 

e virtuais; carga de processos físicos para o Ministério Público; 

preparação e carga de processos físicos de audiências para o gabinete 

(fl. 86)”.

Em depoimento, a testemunha da autora Francisco Edson Fanaia afirmou 

que a requerente executava todo tipo de atividade e que não havia 

distinção entre a autora e os demais servidores ocupantes de outros 

cargos, já que trabalhavam em equipe, não havendo divisão específica 

das atividades e atuavam conforme a demanda do cartório.

No mesmo sentido, a testemunha Pedro Luiz Amaral Ribeiro esclareceu 

que com o passar dos anos atuando na secretaria, a autora se tornou 

apta a executar as atividades inerentes ao cartório na qual estava lotada e 

que já foi designada para atuar como Gestora Judiciária em substituição.

 Ocorre que, do caderno probatório, depreende-se que as atividades 

exercidas pela autora são referentes à atividade de rotina da secretaria 

na qual está lotada, não sendo possível asseverar o exercício de atividade 

mais complexa e a ocorrência de desvio de função.
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Nestes termos, veja que as atividades que a requerente alega executar 

diuturnamente em desvio de função parecem estar inseridas dentro das 

atribuições do cargo de Auxiliar Judiciário, quais sejam: “funções e 

atividades OPERACIONAIS, TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS do Poder 

Judiciário consideradas de baixa complexidade e que exigem formação de 

nível fundamental”. (grifou-se).

Em outras palavras, são funções burocráticas que promovem condições 

para que os administrativamente superiores atinjam seus objetivos 

laborais, afigurando-se as atividades desenvolvidas compatíveis com o 

cargo que é titular.

 O fato de no passado ter sido designada para o cargo de Oficial 

Escrevente (hoje Técnico Judiciário), período não abrangido por esta 

ação, não comprova que atualmente a autora executa atividades 

atribuídas aos ocupantes do cargo de Técnico Judiciário, mesmo porque 

após as transformações dos cargos, ocorridas pela Lei 8.814/2008, tal 

designação não ocorreu.

 N´outro giro, referente ao fato de que eventualmente substituía a Gestora 

Judicial, não é sinônimo de que a autora estaria em desvio de função 

quanto ao cargo de Analista Judiciário, na medida em que o cargo de 

Gestor Judiciário trata-se em verdade de Função de Confiança, cujo 

requisito é ser Analista Judiciário ou Servidor efetivo com mais de 10 anos 

no Poder Judiciário, e que quando designado para o cargo há pagamento 

de justa diferença remuneratória.

 Dito de outra forma, o exercício de fato de função de assessoramento, 

chefia ou direção não configura o alegado desvio de função.

Nesse sentido, colha-se a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR 

PÚBLICO – TÉCNICO JUDICIÁRIO – DESVIO DE FUNÇÃO – INOCORRÊNCIA 

– ACRÉSCIMO NA REMUNERAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Não se 

caracteriza o desvio de função quando o trabalhador, apesar de exercer 

função diversa da qual é servidor público efetivo, ocorre acréscimo no 

vencimento/subsídio em conformidade ao exercício do cargo. (Ap 

167418/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/11/2016, Publicado no 

DJE 22/11/2016)

APELAÇÃO CÍVEL – EXERCÍCIO NO CARGO NA FUNÇÃO DE CONFIANÇA 

DE GESTOR JUDICIÁRIO – ART. 54 DA LEI ESTADUAL N.º 8.814/2008 

(SDCR) – PRESUNÇÃO RELATIVA – GARANTIA DO EXERCÍCIO DO 

CARGO – IMPOSSIBILIDADE – FUNÇÃO DE CONFIANÇA POSSUI CARÁTER 

DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO – DISCRICIONARIEDADE DA 

ADMINISTRAÇÃO – DESVIO DE FUNÇÃO NÃO CONFIGURADO – 

APELAÇÃO DESPROVIDA. O exercício no cargo na função de confiança 

de gestor judiciário, ao teor do art. 54 da Lei Estadual n.º 8.814/2008 

(SDCR), possui presunção relativa para a ocupação do cargo, pois 

possuindo a função de confiança caráter de livre nomeação e 

exoneração, condiciona-se a ato da autoridade competente, ou seja, ato 

discricionário da administração pública. Quando o servidor público não 

possui atribuição diversa das correspondentes ao cargo do qual é titular, 

não se caracteriza o desvio de função.

 (Ap 115207/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2016, 

Publicado no DJE 29/09/2016)

Por outro lado, o cargo de nível técnico e nível superior que a requerente 

sustenta ter exercido tem como atributo escolaridade mais alta, com 

necessidade de diploma profissional para atuar no caso de Analista 

Judiciário.

A requerente, contudo, repita-se, não demonstrou exercer funções 

pertinentes ao Profissional Técnico Judiciário – Cargos: Técnico Judiciário 

e Analista Judiciário, fator capital para justificar o presente pleito, 

impondo-se a improcedência dos pedidos.

Nesse sentido, já pronunciou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA – 

ANALISTA JUDICIÁRIO EXERCENDO FUNÇÃO DE TÉCNICO JUDICÁRIO – 

ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DO 

SUPOSTO DESVIO FUNCIONAL – DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO 

ARTIGO 333, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Incumbe à autora demonstrar os fatos constitutivos de seu 

direito, nos termos do artigo 333, I do Código de Processo Civil. A ausência 

de prova acerca do alegado ato vicioso praticado pela Diretoria do Fórum 

da Comarca de Cáceres/MT, de desvio da função de Gestor Judiciário 

para o exercício da função de Técnico Judiciário, acarreta na manutenção 

da sentença de improcedência dos pedidos relativos ao recebimento dos 

valores das diferenças entre as respectivas remunerações e reflexos 

sobre as verbas de gratificação natalina, férias e horas extras. (Ap 

95535/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2016, 

Publicado no DJE 18/02/2016).

Sobre o tema, é certo que o ônus de fazer prova dos fatos constitutivos 

de seu direito recai sobre a parte Autora, nos termos do art. 373, I, do 

Código de Processo Civil.

Se a parte autora não logrou êxito em tal desiderato, não há como imputar 

ao réu conduta supostamente lesiva não comprovada.

 Desse modo, a ausência de elementos de prova suficientes que 

comprovem a configuração do desvio de função, conduz à improcedência 

dos pedidos, forte no art. 373, I CPC/2015.

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos constantes da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC/2015;

b) Incabível o reexame necessário de sentença, forte no art. 496, I do 

CPC/15;

c) Sem custas na forma do art. 98 CPC/2015;

 d) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 165337 Nr: 2411-30.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELANE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de RECLAMAÇÃO TRABALHISTA movida por ROSELANE 

CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, todos 

devidamente qualificados a exordial, no qual sustenta desvio de função 

desde sua admissão, razão pela qual se volve perante este Juízo (fls. 

05/17).

Documentos de fls. 18/49.

O requerido apresentou tempestivamente a contestação. (fls. 59/65).

Impugnação à contestação às fls. 67/85.

Realizou-se audiência preliminar em 24/11/2015 (fl. 88).

Autora apresentou rol de testemunhas fls. 93/94.

Requerido apresentou rol de testemunhas fl. 100.

Audiência de instrução e julgamento realizada em 12/04/2016 (fl. 109).

Juntada de documentos da parte autora (fls. 114/195).

Alegações finais às fls. 196/208 e 211/213.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não havendo defeitos processuais, reporto-me ao mérito da causa.

Trata-se de RECLAMAÇÃO TRABALHISTA movida por ROSELNAE 

CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

aduzindo, em síntese, que é servidora pública estadual, no cargo de 

Auxiliar Judiciário, grupo operacional Profissionais Técnicos Judiciários 

(PTJ), cuja posse se deu em 05/11/1996, atualmente lotada na Comarca de 

Cáceres-MT.

 Entretanto, sustenta que desde sua admissão, além das funções 

inerentes ao seu cargo, também exerceu, concomitantemente, atividades 

atribuídas aos cargos de Técnico Judiciário (antigo Oficial Escrevente), 

Analista Judiciário e Gestor Judiciário, apontando a ocorrência de desvio 

de função, nos seguintes termos:

 • Portaria nº 259/2006/DF, de 29/12/2006 (fl. 34), que designou a 

requerente com efeito retroativo a março de 2005, para ocupar o cargo de 

Oficial Escrevente;

• Portaria nº 083/2008/DF (fl. 33), de 19/03/2008, que designou a 

requerente para atuar na função de Gestora Judiciária da 5ª Vara, no 

período de 19 a 20/03/2008;

• Portaria nº 096/2008/DF (fl. 32), de 04/04/2008, que designou a 

requerente para atuar na função de Gestora Judiciária da 5ª Vara, no 

período de 03 a 12/04/2008;
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• Portaria nº 104/2008/DF (fl. 31), de 18/04/2008, que designou a 

requerente para atuar na função de Gestora Judiciária da 5ª Vara, no dia 

18/04/2008;

• Portaria nº 123/2008/DF (fl. 30), de 16/05/2008, que designou a 

requerente para atuar na função de Gestora Judiciária da 5ª Vara, no dia 

19/05/2008;

• Portaria nº 298/2008/DF (fl. 29), de 14/10/2008, que designou a 

requerente para atuar na função de Gestora Judiciária da 5ª Vara, no 

período de 13/10 a 22/10/2008;

• Portaria nº 02/2010/DF (fl. 28), de 08/10/2010, que designou a 

requerente para atuar na função de Gestora Judiciária da 5ª Vara, no 

período de 20/01 a 19/02/2010;

 • Portaria nº 31/2010/DF (fl. 27), de 24/02/2010, que designou a 

requerente para atuar na função de Gestora Judiciária da 5ª Vara, no 

período de 23/02 a 04/03/2010;

• Portaria nº 046/2010/DF (fl. 26), de 22/03/2010, que designou a 

requerente para atuar na função de Gestora Judiciária da 5ª Vara, no 

período de 18/03 a 25/03/2010;

• Portaria nº 008/2012/DF (fl. 25), de 11/01/2012, que designou a 

requerente para atuar na função de Gestora Judiciária da 5ª Vara, no 

período de 22 a 24/02/2012;

• Portaria nº 117/2012/DF (fl. 24), de 02/07/2012, que designou a 

requerente para atuar na função de Gestora Judiciária da 5ª Vara, no 

período de 28/06 a 06/07/2012;

• Portaria nº 33/2013/DF (fl. 23), de 24/01/2013, que designou a 

requerente para atuar na função de Gestora Judiciária da 5ª Vara, no 

período de 06/02 a 15/02/2013;

Narra que as atividades supracitadas são inerentes a profissional 

possuidor do cargo de Técnico e Analista Judiciário, cargos estes que 

exigem escolaridade mínima de ensino médio e ensino superior, 

respectivamente, diferente do seu que é de ensino fundamental.

 À vista destes fatos, pugna pelo reconhecimento do desvio de função 

dos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação, bem como pelo 

pagamento da respectiva diferença salarial.

Pois bem.

É o caso de improcedência dos pedidos.

A Lei Estadual nº 8.814/2008 instituiu o Sistema de Desenvolvimento de 

Carreiras e Remuneração (SDCR) dos Servidores do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, que assim disciplinam suas carreiras e cargos:

“Art. 10 - As carreiras dos Profissionais Técnicos Judiciários (PTJ) do 

Poder Judiciário são constituídas pelos seguintes cargos de provimento 

efetivo:

 I – Auxiliar Judiciário: compreendendo funções e atividades operacionais, 

técnicas e administrativas do Poder Judiciário consideradas de baixa 

complexidade e que exigem formação de nível fundamental;

II – Técnico Judiciário: compreendendo funções e atividades operacionais, 

técnicas e administrativas do Poder Judiciário consideradas de média 

complexidade e que exigem formação de nível médio;

III – Analista Judiciário: compreendendo funções e atividades operacionais, 

técnicas e administrativas do Poder Judiciário consideradas de alta 

complexidade e que exigem formação de nível superior. [...]” – 

destacou-se.

A referida lei estabelece em seu anexo XXIII, a descrição e função de 

cada cargo:

“1.2 Título do cargo: Analista Judiciário

Alocação: Comarcas e Tribunal de Justiça

Grupo Ocupacional: PTJ – Profissionais Técnicos Judiciários

Forma de Provimento: Efetiva

Superior Imediato: Servidores em posição de Gestão

Missão: Garantir que as atividades do Poder Judiciário sejam realizadas de 

forma regular e satisfatória aos usuários

Clientes Principais: Técnicos Judiciários, Auxiliares Judiciários, Gestores, 

partes.

Atividades: Distribuição dos processos e anotação no relatório diário; 

Distribuição das iniciais e petições para registro, autuação e juntada; 

Distribuição dos mandados para Oficiais de Justiça; Controlar, conferir e 

registrar a produção da Secretaria e do Gabinete; Triagem e separação de 

processos para impulsionamento. Executa atividades de alta complexidade 

e responsabilidade de acordo com áreas específicas conforme a 

necessidade do Poder Judiciário.

Requisitos:

Conhecimentos: Nível Superior, (Direito, Economia, Letras, Administração, 

Ciências Contábeis ou Engenharia e Noções de Informática).

Habilidades: Comprometimento, auto-motivação, cooperação, 

auto-desenvolvimento, organização, comunicação interpessoal, visão 

sistêmica.

1.3 Título do cargo: Auxiliar Judiciário

Alocação: Comarcas e Tribunal de Justiça

Grupo Ocupacional: PTJ – Profissionais Técnicos Judiciários

Forma de Provimento: Efetiva

Superior Imediato: Servidores em posição de Gestão

Missão: Executar atividades que forneçam condições necessárias para 

que os superiores administrativos atinjam seus objetivos organizacionais

 Clientes Principais: Superiores imediatos, servidores e usuários dos 

serviços do Poder Judiciário

Atividades: Executar atividades de baixa complexidade e responsabilidade 

relativas à unidade organizacional que está lotado.

Requisitos:

 Conhecimentos: Nível elementar

 Habilidades: Comprometimento, auto-motivação, cooperação, 

auto-desenvolvimento, pró-atividade, organização, flexibilidade, 

comunicação interpessoal, raciocínio matemático.

[...]

1.6 Título do cargo: Técnico Judiciário

Alocação: Comarcas e Tribunal de Justiça

Grupo Ocupacional: PTJ – Profissionais Técnicos Judiciários

Forma de Provimento: Efetiva

Superior Imediato: Servidores em posição de Gestão

Missão: Garantir que as atividades fim do Poder Judiciário sejam 

realizadas de forma regular e satisfatória aos usuários.

Clientes Principais: Analistas Judiciários, Auxiliares Judiciários, Gestores, 

partes.

Atividades: Registros e autuações de processos, redação e digitação de 

certidões, informações, registro das decisões proferidas, juntadas de 

expedientes, atendimento telefônico, bem como ao público em geral, 

carga/remessa de processos a outros juízos/comarcas, certificação de 

expedição de ofícios, alimentação do Sistema Atenas/Apolo, arquivamento 

de processos. Registra a petição, distribui processos entre as varas, 

arquiva o processo, emite informações e certidões, faz atualizações 

monetárias, protocola, calcula os recebimentos de emolumentos, presta 

informações, busca registros e calcula custas processuais; dá 

autorizações administrativas, comunica internamente, faz backup, 

operacionaliza processos administrativos, controla materiais e serviços 

gerais, administra o patrimônio, recursos financeiros e recursos humanos.

Auxilia os gestores nas atividades de média complexidade do Poder 

Judiciário.

Requisitos:

Conhecimentos: Nível Médio, Noções de Direito e Noções de Informática.

Habilidades: Comprometimento, auto-motivação, cooperação, 

auto-desenvolvimento, organização, comunicação interpessoal, visão 

sistêmica.

[...]

1.17 Título da função: Gestor Judiciário

Alocação: Comarcas

Grupo Ocupacional: PDA – Profissionais de Direção e Assessoramento

Forma de Provimento: Função de Confiança

Superior Imediato: Juiz Diretor da Comarca

Missão: Garantir que a unidade organizacional do Poder Judiciário sob sua 

responsabilidade atinja os seus objetivos, contribuindo para as metas 

estratégicas do Poder Judiciário

Clientes Principais: todos os servidores lotados na comarca

Atividades: Supervisiona atendimento ao público, atualização do Apolo, 

juntada de peças, correspondência, autuação e registro de processos, 

registro e relatório de armas e objetos apreendidos, organização, 

expedição, distribuição de processos, iniciais, petições e mandados, 

produção da escrivania e gabinete; tria os processos, faz e atualiza 

relatório de prazos urgentes, anota na agenda, entrega os processos 

separados e triados, supervisiona a organização das audiências de 

conciliação e confere diariamente os expedientes e processos.

 Requisitos:

Conhecimentos: Nível Superior em Direito ou Servidor efetivo com mais de 

10 anos no Poder Judiciário.

Habilidades: Comprometimento, probidade, cooperação, auto-motivação, 

auto-desenvolvimento, organização, comunicação interpessoal, 
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pró-atividade, discrição, visão sistêmica, liderança”. – destacou-se.

Resta incontroverso nos autos que a autora é servidora efetiva do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, lotada no cargo de Auxiliar 

Judiciário, cujo acesso exige nível de escolaridade fundamental.

 Na época de admissão da requerente, o cargo de Auxiliar Judiciário 

possuía a nomenclatura de “Agente de Serviço”, tendo havido a 

transformação do cargo público pela Lei Estadual nº 8.814/2008.

Na espécie, inferem-se portarias da Diretoria do Fórum, designando a 

autora para atuar no cargo de Oficial Escrevente Designada (atual Técnico 

Judiciário) em março de 2005 (fl. 34) e eventualmente para atuar como 

Gestora Judiciária Substituta (fls.23/33).

Há ainda certidão da atual Gestora Judicial da Quinta Vara descrevendo 

as atividades exercidas pela autora naquela Secretaria:

 “Roselane Conceição de Oliveira: substituta da gestora judicial quando de 

sua ausência; impulsionamento de processos virtuais; conferência de 

qualidade de processos físicos; conferência de expedição em processos 

físicos; cargas para as delegacias e cartório distribuidor”. (fl. 65).

Em depoimento, a testemunha da autora Francisco Edson Fanaia afirmou 

que a requerente executava todo tipo de atividade e que não havia 

distinção entre a autora e os demais servidores ocupantes de outros 

cargos, já que trabalhavam em equipe, não havendo divisão específica 

das atividades e atuavam conforme a demanda do cartório.

No mesmo sentido, a testemunha Pedro Luiz Amaral Ribeiro esclareceu 

que com o passar dos anos atuando na secretaria, a autora se tornou 

apta a executar as atividades inerentes ao cartório na qual estava lotada e 

que já foi designada para atuar como Gestora Judiciária em substituição.

 Ocorre que, do caderno probatório, depreende-se que as atividades 

exercidas pela autora são referentes à atividade de rotina da secretaria 

na qual está lotada, não sendo possível asseverar o exercício de atividade 

mais complexa e a ocorrência de desvio de função.

Nestes termos, veja que as atividades que a requerente alega executar 

diuturnamente em desvio de função parecem estar inseridas dentro das 

atribuições do cargo de Auxiliar Judiciário, quais sejam: “funções e 

atividades OPERACIONAIS, TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS do Poder 

Judiciário consideradas de baixa complexidade e que exigem formação de 

nível fundamental”. (grifou-se).

Em outras palavras, são funções burocráticas que promovem condições 

para que os administrativamente superiores atinjam seus objetivos 

laborais, afigurando-se as atividades desenvolvidas compatíveis com o 

cargo que é titular.

 O fato de no passado ter sido designada para o cargo de Oficial 

Escrevente (hoje Técnico Judiciário), período não abrangido por esta 

ação, não comprova que atualmente a autora executa atividades 

atribuídas aos ocupantes do cargo de Técnico Judiciário, mesmo porque 

após as transformações dos cargos, ocorridas pela Lei 8.814/2008, tal 

designação não ocorreu.

 N´outro giro, referente ao fato de que eventualmente substituía a Gestora 

Judicial, não é sinônimo de que a autora estaria em desvio de função 

quanto ao cargo de Analista Judiciário, na medida em que o cargo de 

Gestor Judiciário trata-se em verdade de Função de Confiança, cujo 

requisito é ser Analista Judiciário ou Servidor efetivo com mais de 10 anos 

no Poder Judiciário, e que quando designado para o cargo há pagamento 

de justa diferença remuneratória.

 Dito de outra forma, o exercício de fato de função de assessoramento, 

chefia ou direção não configura o alegado desvio de função.

Nesse sentido, colha-se a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR 

PÚBLICO – TÉCNICO JUDICIÁRIO – DESVIO DE FUNÇÃO – INOCORRÊNCIA 

– ACRÉSCIMO NA REMUNERAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Não se 

caracteriza o desvio de função quando o trabalhador, apesar de exercer 

função diversa da qual é servidor público efetivo, ocorre acréscimo no 

vencimento/subsídio em conformidade ao exercício do cargo. (Ap 

167418/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/11/2016, Publicado no 

DJE 22/11/2016)

APELAÇÃO CÍVEL – EXERCÍCIO NO CARGO NA FUNÇÃO DE CONFIANÇA 

DE GESTOR JUDICIÁRIO – ART. 54 DA LEI ESTADUAL N.º 8.814/2008 

(SDCR) – PRESUNÇÃO RELATIVA – GARANTIA DO EXERCÍCIO DO 

CARGO – IMPOSSIBILIDADE – FUNÇÃO DE CONFIANÇA POSSUI CARÁTER 

DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO – DISCRICIONARIEDADE DA 

ADMINISTRAÇÃO – DESVIO DE FUNÇÃO NÃO CONFIGURADO – 

APELAÇÃO DESPROVIDA. O exercício no cargo na função de confiança 

de gestor judiciário, ao teor do art. 54 da Lei Estadual n.º 8.814/2008 

(SDCR), possui presunção relativa para a ocupação do cargo, pois 

possuindo a função de confiança caráter de livre nomeação e 

exoneração, condiciona-se a ato da autoridade competente, ou seja, ato 

discricionário da administração pública. Quando o servidor público não 

possui atribuição diversa das correspondentes ao cargo do qual é titular, 

não se caracteriza o desvio de função.

 (Ap 115207/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2016, 

Publicado no DJE 29/09/2016)

Por outro lado, o cargo de nível técnico e nível superior que a requerente 

sustenta ter exercido tem como atributo escolaridade mais alta, com 

necessidade de diploma profissional para atuar no caso de Analista 

Judiciário.

A requerente, contudo, repita-se, não demonstrou exercer funções 

pertinentes ao Profissional Técnico Judiciário – Cargos: Técnico Judiciário 

e Analista Judiciário, fator capital para justificar o presente pleito, 

impondo-se a improcedência dos pedidos.

Nesse sentido, já pronunciou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA – 

ANALISTA JUDICIÁRIO EXERCENDO FUNÇÃO DE TÉCNICO JUDICÁRIO – 

ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DO 

SUPOSTO DESVIO FUNCIONAL – DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO 

ARTIGO 333, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Incumbe à autora demonstrar os fatos constitutivos de seu 

direito, nos termos do artigo 333, I do Código de Processo Civil. A ausência 

de prova acerca do alegado ato vicioso praticado pela Diretoria do Fórum 

da Comarca de Cáceres/MT, de desvio da função de Gestor Judiciário 

para o exercício da função de Técnico Judiciário, acarreta na manutenção 

da sentença de improcedência dos pedidos relativos ao recebimento dos 

valores das diferenças entre as respectivas remunerações e reflexos 

sobre as verbas de gratificação natalina, férias e horas extras. (Ap 

95535/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2016, 

Publicado no DJE 18/02/2016).

Sobre o tema, é certo que o ônus de fazer prova dos fatos constitutivos 

de seu direito recai sobre a parte Autora, nos termos do art. 373, I, do 

Código de Processo Civil.

Se a parte autora não logrou êxito em tal desiderato, não há como imputar 

ao réu conduta supostamente lesiva não comprovada.

 Desse modo, a ausência de elementos de prova suficientes que 

comprovem a configuração do desvio de função, conduz à improcedência 

dos pedidos, forte no art. 373, I CPC/2015.

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos constantes da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC/2015;

b) Incabível o reexame necessário de sentença, forte no art. 496, I do 

CPC/15;

c) Sem custas na forma do art. 98 CPC/2015;

 d) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 163140 Nr: 426-26.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI DE SOUZA QUEIROZ, JAMIL AMORIM DE 

QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770/MT, José Krominski - OAB:10896, LUCAS BERNARDINO - 

OAB:12.027, LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - OAB:12027/MT, 

MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA movida por MARLI DE 

SOUZA QUEIROZ e JAMIL AMORIM DE QUEIROZ em desfavor de 

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

COHAB/MT, todos qualificados na exordial (fls. 05/13).
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Documentos que instruem a inicial às fls. 14/50.

Decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, determinando fazer provas 

de carência econômica (fls. 52/53).

Atendida a determinação, restou deferida a gratuidade da justiça às fls. 

54/80.

Manifestação da Procuradoria da União, informando não haver interesse 

na lide à fl. 93.

Informação de usucapião nº 215/2014, à fl. 94.

Juntada de Ofício nº 606/2014 – CIDADES, à fls. 95/96.

Manifestação do Ministério Público às fls. 103/104.

Contestação às fls. 112/114.

Documento de resposta à fl. 115.

Decisão que declarou incompetência do juízo e determinou a remessa dos 

autos para esta vara às fls. 120/121.

Impugnação à contestação às fls. 123/124.

Alteração do polo passivo da demanda para Estado de Mato Grosso, em 

razão da extinção da Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato 

Grosso à fl. 125.

Decisão de saneamento às fls. 127/128.

Devidamente intimadas para especificarem as provas que pretendiam 

produzir, a parte autora pugnou pela juntada da certidão atualizada do 

imóvel (fl. 129) e o requerido quedou-se inerte (fl. 131).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA ajuizada por MARLI DE 

SOUZA QUEIROZ e JAMIL AMORIM DE QUEIROZ em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, alegando, em síntese, que desde o ano de 1998, 

possuem como seu o imóvel usucapiendo, sendo 01 lote de terreno 

urbano situado no Núcleo Habitacional São Luiz, Rua CB-1 (atualmente 

conhecida como Rua dos Coutos), lote 10, quadra 09, localizada nesta 

cidade de Cáceres/MT, com área de 220 m².

 No que diz respeito à cadeia possessória, informam que o primeiro 

adquirente do imóvel supramencionado foi o Sr. Edson Lousada de Souza, 

que celebrou um contrato de compromisso de compra e venda (fls. 26/31) 

com a Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso 

(COHAB-MT) no ano de 1984.

E que, com o falecimento do Sr. Edson, os seus bens, notadamente o 

imóvel usucapiendo, teriam sido transmitidos aos seus genitores, o Sr. 

José Silveira de Souza e a Sra. Manoela Louzada de Melo, tendo em vista 

que o de cujos era solteiro e não havia deixado filhos.

Sustentam os requerentes que, alguns anos depois, os genitores do 

primeiro adquirente também vieram a falecer, de modo que o bem que se 

pretende usucapir passou a ser de propriedade de seus herdeiros, quais 

sejam, o Sr. Hélio Silveira de Souza e a Sra. Marilandia Louzada Santos.

Por fim, os herdeiros do bem objeto desta ação teriam alienado o mesmo à 

requerente Marli, mediante um compromisso de compra e venda (fl. 40), 

finalizando a cadeia possessória.

Consignam que, em virtude da liminar obtida nos autos da Ação Civil 

Pública n. 93177-1, a hipoteca do imóvel constituída em favor do Banco 

Nacional de Habitação foi cancelada.

Requerem, ao final, a procedência da presente demanda, a fim de declarar 

o domínio do imóvel usucapiendo em nome dos requerentes.

Pois bem.

Volvo-me às questões prévias.

Em sede preliminar, a parte requerida defende a impossibilidade jurídica do 

pedido por tratar-se de imóvel público, impassível de usucapião.

O requerido sustenta que o imóvel em apreço pertence ao Patrimônio do 

Estado, já que continuou tendo como proprietária a Companhia de 

Habitação Popular do Estado de Mato Grosso – COHAB/MT, conforme 

documento de fl. 115.

Nota-se que a preliminar suscitada é matéria que se confunde com o 

próprio mérito da questão e com ele deve ser analisado. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – APRESENTAÇÃO DE PROVA 

ESCRITA SEM EFICÁCIA EXECUTIVA DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE 

GRÃOS – PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA 

CERTA – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – EXTINÇÃO DO FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE 

JURÍDICA DO PEDIDO COMO QUESTÃO DE MÉRITO, CUJO 

RECONHECIMENTO IMPORTA, NECESSARIAMENTE, EM IMPROCEDÊNCIA 

DO PEDIDO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL PARA REFORMAR A 

SENTENÇA EXTINTIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 

PATAMAR MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “No regime do CPC de 2015, em 

que as condições da ação não mais configuram categoria processual 

autônoma, diversa dos pressupostos processuais e do mérito, a 

possibilidade jurídica do pedido deixou de ser questão relativa à 

admissibilidade e passou a ser mérito” (STJ – 1ª Seção – AR 3.667/DF – 

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS – j. 27/04/2016, DJe 23/05/2016). 2. “A 

possibilidade jurídica do pedido se traduz em apurar se a pretensão 

deduzida pela parte mostra-se compatível com a possibilidade de eventual 

entrega de tutela jurisdicional, seja em face da existência de regulação 

normativa que, em tese, possa amparar o pedido, seja em razão da 

inexistência de vedação legal ou de incompatibilidade com o ordenamento 

jurídico” (STJ – 2ª Turma – REsp 1661571/SP – Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN – j. 09/05/2017, DJe 17/05/2017). [...] (Ap 82206/2017, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 26/03/2018).

Ultrapassa esta questão técnica, reporto-me ao mérito da causa.

Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de usucapião de imóvel que 

supostamente pertence ao patrimônio do Estado de Mato Grosso.

Infere-se dos autos que inicialmente o imóvel usucapiendo foi adquirido em 

01/03/1984, mediante contrato de compra e venda celebrando entre 

EDSON LOUSADA DE SOUZA e COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR 

DO ESTADO DE MATO GROSSO – COHAB/MT (fls. 26/31).

De acordo com a Lei Estadual nº 2.408/65, a COHAB/MT era uma empresa 

de economia mista e ao ser extinta pela Lei nº 6.763 de 02 de abril de 

1996, ficou estabelecido que: “Art.11 - O Estado sucederá a COHAB/MT 

em todos os seus direitos e obrigações”.

Desse modo, a Lei extintiva da COHAB/MT transferiu para o Estado de 

Mato Grosso todos os direitos e obrigações que lhe pertencia. Portanto, 

desde 02/04/1996, o imóvel em questão passou a integrar ao patrimônio do 

Estado, tornando-se impassível de usucapião.

Sobre o tema, colham-se os entendimentos dos Tribunais:

USUCAPIÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE À COHAB-SP. IMPOSSIBILIDADE. 

BEM PÚBLICO. Insurgência dos autores contra a sentença de 

improcedência. Imóvel prometido à venda pela COHAB-SP e cedido pela 

promitente compradora por meio de contra de gaveta. Pretensão da 

cessionária de adquirir o bem por usucapião. Impossibilidade. Sociedade 

de economia mista que exerce atividade econômica em sentido estrito, de 

relevante interesse coletivo (art. 173, caput, CF/88). Bens imóveis da 

COHAB-SP destinados à moradia popular tem natureza de bem público, 

não sendo passível de usucapião (art. 183, § 3º CF/88). Precedentes do 

TJSP. Possibilidade de os autores ajuizarem ação própria contra a 

vendedora, para ter declarada a inexistência de débitos e a adjudicação 

do bem para si. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 

00394026520128260100 SP 0039402-65.2012.8.26.0100, Relator: Carlos 

Alberto de Salles, Data de Julgamento: 26/03/2017, 3ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 26/03/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR 

DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AFASTADA - BEM PÚBLICO – 

OCUPAÇÃO PELO PARTICULAR – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – 

INADMISSÍVEL - MERA DETENÇÃO – MULTA DE CARÁTER 

PROTELATÓRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AFASTADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O particular jamais exerce poderes 

de propriedade (art. 1.196 do CC) sobre imóvel público, impassível de 

usucapião (art. 183, § 3º, da CF). Não poderá, portanto, ser considerado 

possuidor dessa área, senão mero detentor. Essa impossibilidade, por si 

só, afasta a viabilidade de indenização por acessões ou benfeitorias, pois 

não prescindem da posse de boa-fé (art. 1.255 do CC). Precedentes do 

STJ. (REsp nº1310458/DF, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 09.05.2013) (Ap 169817/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

13/06/2017, Publicado no DJE 27/06/2017).

N’outro giro, conforme matrícula do imóvel sob o nº 30.315 (fl. 23), objeto 

da demanda, consta como proprietária a Companhia de Habitação Popular 

do Estado de Mato Grosso – COHAB/MT e que o primeiro adquirente do 

imóvel, Sr. Edson Lousada de Souza, apenas possuía termo de 

autorização de escritura e registro, porém a transferência da propriedade 

não foi concluída.

Portanto, pendente restou o procedimento competente para concretizar a 

alienação, já que não está demonstrado/apresentado nos autos o registro 

de título translativo no Cartório de Registros Públicos de Imóveis, conforme 

inteligência do art. 1.245 do Código Civil.
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Nesse contexto, demonstrada a titularidade do requerido sobre o imóvel, 

conforme matrícula nº 30.315 (fl. 23) c/c o art. 11 da Lei nº 6.763/96 a 

improcedência dos pedidos é a medida que se impõe.

Pelo exposto nos autos, DECIDO:

a) JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos constantes da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC/2015;

b) Sem custas. Honorários advocatícios pelos requeridos fixados em 10% 

sobre o valor da condenação, forte no art. 85, §§ 2º e 3º, I do CPC/15;

c) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 165086 Nr: 2179-18.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMA GONÇALVES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISTELA REIS FRIZON - 

OAB:13535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que a sentença proferida às fls. 134/140 transitou em julgado 

na data de 26.03.2018 sem interposição de recurso e assim, amparada 

pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO a Requerente para que se 

manifeste pelo que entender pertinente no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento destes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 184873 Nr: 5149-54.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BENILTON LEITE POMPILIO, FATIMA 

APARECIDA DUARTE POMPILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS MARC SOARES DA 

SILVA - OAB:19804/MT

 DECIDO:(a)RECEBER A PEÇA EXORDIAL, eis que preenche os requisitos 

previstos no art. 319, não incide nas hipóteses do art. 330 CPC e nas 

previstas no art. 17 § 8.º da Lei n.º 8.429/92;(b)Citem-se os réus para 

querendo apresentarem contestação, na forma do art. 335 do 

CPC;(c)Intime-se o MUNICÍPIO DE CÁCERES, na pessoa de seu 

Procurador-Geral para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste sobre 

a ação e, querendo, pratique os atos que lhes são facultados pelo § 2° do 

artigo 5º da Lei 7.347/85;(d)Decorrido o prazo para apresentação da 

contestação, intimem-se o Autor para conhecimento e eventuais 

providências;(e)Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 183596 Nr: 4409-96.2015.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO PLANTE VIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAESPE-FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO 

SUPERIOR PÚBLICO ESTADUAL-FAESPE, O ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR - 

OAB:14954

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

OAB:7344, FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6187/MT, 

JANAINA POLLA REINHEIMER - OAB:MT/14497

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO a Parte Autora e a 

Parte Ré FAESPE-FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO 

ESTADUAL, através de seus advogados, via DJE/MT, para que fiquem 

cientes de que às 15h20min do dia 02 de maio de 2018, deverão 

comparecer à audiência de instrução que ocorrerá no juízo deprecado da 

1a. Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, Carta Precatória n. 

1006287-26.2018.8.11.041, no local a seguir descrito: Rua Des. Milton 

Ferreira Mendes, s/n, Centro político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, 

CEP 78049-905. Em ato contínuo, remeto estes autos em carga à 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso para igualmente cientificá-la 

do referido ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 81871 Nr: 8390-80.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. M. MURARO PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Exequente na data de 20.02.2018 e até a presente 

data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do 

NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, 

pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o Procurador Geral 

do Estado de Mato Grosso para que no prazo de 3 (três) dias os devolva 

a esta Escrivania.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005435-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REIVSON HENRIQUE COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

10/04/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005441-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE BATISTA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 10/04/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005333-22.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 
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comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 10/04/2018 Hora: 17:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005472-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARD NIXON RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

10/04/2018 Hora: 17:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005475-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRINA MARIA DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 10/04/2018 Hora: 17:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007449-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DE OLIVEIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 12/04/2018 Hora: 13:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002104-88.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALMIR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

12/04/2018 Hora: 13:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005473-56.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO CAMARGO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 12/04/2018 Hora: 13:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012926-90.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA RODRIGUES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

 

MANIFESTEM AS PARTES ACERCA DOS DOCUMENTOS RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007463-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA MEDEIROS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 12/04/2018 Hora: 14:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007464-67.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA MEDEIROS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 12/04/2018 Hora: 14:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007465-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSILENE TORRES CARNEIRO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 12/04/2018 Hora: 14:30 (MT), devendo 
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comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001393-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILEIDI FRAGA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

KHRISTIAN SANTANA RAMOS OAB - MT10318/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAR DO R. DESPACHO retro

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005332-37.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON GOMES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 16/04/2018 Hora: 15:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007885-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELVIO PINHEIRO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Maryhélvia Amaral Pinheiro de Paula OAB - MT6285/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

INTIMAR DO(A) R. DESPACHO/DECISÃO RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006472-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PEREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 11/04/2018 Hora: 13:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020048-18.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARENIR TEREZINHA ARRUDA BOAVENTURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DILMA LUIZA BOAVENTURA OAB - MT0016497A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

INTIMAR DO(A) R. DESPACHO/DECISÃO RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007468-07.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO PEREIRA SALVADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 12/04/2018 Hora: 15:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006524-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OZANA ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 11/04/2018 Hora: 14:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004755-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE FRANCISCA TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO DA SILVA DIONIZIO OAB - MT0013556A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 12/04/2018 Hora: 15:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010666-69.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON DOS SANTOS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT0008969A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8010666-69.2013.8.11.0006 REQUERENTE: MARLON DOS SANTOS DIAS 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Conforme determinado no ID n. 5759672, 

aguarde os autos em cartório até o fim da suspensão. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005342-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE DO NASCIMENTO MENACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 
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comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 16/04/2018 Hora: 15:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005352-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JUNIOR DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 11/04/2018 Hora: 14:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007477-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA ALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS MARCELLE DE PAULA FERREIRA DA SILVA OAB - MT14964/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 12/04/2018 Hora: 15:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000079-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM OLIVEIRA COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 11/04/2018 Hora: 14:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000079-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM OLIVEIRA COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 11/04/2018 Hora: 14:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007478-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SOUZA SILVINO VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

12/04/2018 Hora: 15:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003926-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FADUL MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR FERREIRA DA CUNHA OAB - MT0006701A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE AUTORA, PARA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, 

APRESENTAR NOVO ENDEREÇO DO REQUERIDO DEVIDO A CARTA DE 

CITAÇÃO TER SIDO DEVOLVIDA, CONFORME CORRESPONDÊNCIA DE 

ID12515693, SOB PENA DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007479-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR ROMANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 12/04/2018 Hora: 16:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007480-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR ROMANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 12/04/2018 Hora: 16:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007482-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIA CLEMENTE MONTRENIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 
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NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 12/04/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006651-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZINHA DE CAMPOS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARRUDA LIMA & ARRUDA ZAQUE LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 11/04/2018 Hora: 15:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000618-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ JAIVONE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID Nº ( 12416109), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADOS DA INTIMAÇAO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005488-25.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR SOUZA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 11/04/0218 Hora: 15:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012265-72.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID Nº ( 12403145), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADOS DA INTIMAÇAO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011684-57.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GENY NUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA OAB - MT0012101A-B (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID Nº ( 12351694), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADOS DA INTIMAÇAO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005295-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CIRILO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 11/04/2018 Hora: 14:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001705-25.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUEVAN ROCHA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID Nº (12275511), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

CONTADOS DA INTIMAÇAO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005491-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 11/04/2018 Hora: 15:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005303-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA RENATA DE MILLA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 11/04/2018 Hora: 16:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002103-06.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE PROMOVENTE PARA REQUERER O QUE 

DE DIREITO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014096-34.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

JOEL BORTOLASSI OAB - MT0011431S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Número do Processo: 

8014096-34.2010.8.11.0006, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[BANCÁRIOS]. REQUERENTE: ELIETE CUNHA 

REQUERIDO: BANCO FINASA S/A. 1 – Compulsando o processo, 

verifica-se que a parte devedora foi devidamente citada, porém não 

procedeu ao pagamento integral da dívida. Diante disso, com fundamento 

no art. 854 do Código de Processo Civil, este Juízo DEFERE o pedido do 

exequente a fim de promover o bloqueio nas contas bancárias conforme 

requerido, utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o valor da 

execução, devendo os autos permanecer em Gabinete até que seja 

processada a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 

04/2007 – CGJ. 2 – Caso não exitosa a tentativa de constrição do item 1, 

DEFERE-SE a busca de veículos registrados em nome do executado por 

meio do sistema RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 

002/2010/CGJ. Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição 

de transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a 

parte interessada para precisar a localização do bem para fins de 

efetivação da penhora e remoção. 3 – Caso não sejam localizados bens 

nos itens 1 e 2, em nome do princípio da celeridade e da economia 

processual, o Juízo ainda DETERMINA sejam realizadas buscas de bens 

junto ao sistema INFOJUD visando obter informações sobre a existência 

de bens de propriedade da parte executada. Com a juntada das 

informações fiscais submetidas a sigilo constitucional, este Juízo 

DETERMINA que o processo passe a tramitar em segredo de justiça, 

promovendo-se as anotações necessárias, com as restrições legais de 

acesso ao feito. 4 – Em caso de manifestação da parte exequente, com 

fundamento no art. 517, §1º c/c 528 e 911, Parágrafo Único, todos do 

CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da decisão inicial de pagamento para 

que a parte exequente, por sua conta (§1º do artigo 517 do CPC), 

promova o protesto judicial atinente ao débito no montante descriminado. 5 

– Na hipótese de haver requerimento da parte interessada, DEFERE-SE 

ainda o pedido de inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes (SPC/SERASA), com esteio no artigo 782, §3º do CPC. 6 – 

Havendo requerimento da parte interessada, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora e avaliação de eventuais bens localizados pela parte exequente 

ou indicados pela parte executada, advertindo-se que todas as buscas de 

bens a serem efetuadas pelo Juízo estão sendo deferidas nesta decisão, 

sendo que todas as demais são a cargo do credor. 7 – Havendo 

constrição patrimonial nas diligências promovidas, INTIME-SE o executado 

por meio de seu advogado ou de maneira pessoal para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do CPC). 8 – Cumpridas todas as 

providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente para que se 

manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento. Ressalte-se que a presente decisão 

determina de pronto a busca de bens em todos os mecanismos colocados 

à disposição do Poder Judiciário, sendo que qualquer reiteração dos 

pedidos importará em arquivamento do processo por inércia do credor e 

falta de providências úteis ao deslinde do feito. 9 – Por fim, CONCLUSO 

para demais deliberações. 10 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Cáceres/MT, 26 de março de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito Cooperador (Portaria n. 261/2018-PRES.)

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003392-37.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA PONCE DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Número do Processo: 

1003392-37.2017.8.11.0006, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]. 

REQUERENTE: LUZIA PONCE DE SOUZA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

Vistos, etc. Em síntese, a requerente alega que foi vítima de golpe, tendo 

realizado vários depósitos, sendo que somente soube de sua ludibriação 

quando o gerente da reclamada entrou em contato telefônico. Aduz que o 

preposto da reclamada orientou a reclamante que a restituição do 

montante depositado só poderia ser reavido mediante determinação 

judicial, mas que o valor depositado encontra-se bloqueado pela instituição 

financeira. Com isto, tendo restada frustrada a pretensão via 

administrativa, recorreu ao Judiciário, pedindo em sede de tutela 

antecipada a restituição do valor depositado ou a transferência do 

montante para uma conta judicial. Despacho de id. 9345829, postergando 

a análise após a apresentação da contestação. Contestação apresenta no 

id. 9598238. É o relatório. Decido. Reporto-me ao pedido de tutela de 

urgência, com fulcro no art. 298 do Código de Processo Civil. Versam os 

autos sobre o pedido liminar para que a requerida restitua a requerente os 

valores por esta transferidos, ou que o montante seja depositado em 

conta judicial até o julgamento da lide. Para tanto, exige a lei a conjugação 

dos seguintes requisitos para o deferimento da medida de urgência: 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, do Código de 

Processo Civil. É o caso de deferimento parcial da liminar. Dos autos, há 

documentos indicadores da verossimilhança das alegações da 

requerente, vez que os documentos trazidos a baila comprovam que a 

mesma fora vítima de estelionato. Com relação ao perigo na demora, este 

encontra-se estampado nos autos, vez que a requerida encontra-se em 

seu poder com dinheiro da requerente, podendo desta feita fazê-lo render 

para si sem autorização. Assim, diante dos fatos narrados e documentos 

que acompanham a inicial, é possível o deferimento parcial da liminar e 

medidas necessárias para cumprimento da mesma. ISSO POSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) DEFERIR PARCIALMENTE A 

TUTELA ANTECIPADA para determinar a requerida que efetue a 

transferência do valor bloqueado (R$ 11.620,00) para a conta judicial, no 

prazo de 48 horas, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 

100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), contados 

da intimação desta decisão. b) Anoto, outrossim, que o fato narrado na 
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petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, 

entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 

inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). c) Acato a manifestação de id. 

10540444, e determino que a secretaria da vara designe nova audiência 

de conciliação, devendo a requerente ser intimada pessoalmente, a 

Defensoria Pública via sistema e o requerido via DJE. d) Expeça-se o 

necessário. e) Cumpra-se. Cáceres/MT, 04 de abril de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 

261/2018-PRES.)

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004215-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

L. R DA COSTA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAURA NEDIA LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0010180A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Número do Processo: 

1004215-11.2017.8.11.0006, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. REQUERENTE: L. R DA 

COSTA & CIA LTDA - ME REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, etc. 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Consta da 

inicial que a parte autora, segundo alega, contratou com o requerido 

recursos decorrentes do FAT para adquirir um veículo, parcelando o valor 

em 54 vezes. Tendo certas dificuldades financeiras, deixou de quitar 

algumas parcelas, motivo pelo qual o requerido ingressou com Ação 

Monitória (autos 1056-87.2011.811.0006 - código 132309, aos quais 

tramitaram na 3ª Vara Cível desta Comarca), sendo a dívida paga 

judicialmente, inclusive com sentença transitada em julgado. Com isto, 

deveria o requerido retirar o gravame de alienação fiduciária do automóvel 

em questão, ao qual não o fez. Por essa razão, volve-se ao Judiciário 

requerendo concessão de liminar para que o requerido proceda com a 

baixa do referido gravame, até julgamento final e definitivo desta lide. É o 

que merece registro. Fundamento e Decido. Analisando os presentes 

autos, verifico que a requerente deve postular a retirada do gravame no 

processo nos autos em que se foi-se declarada extinta a dívida, ou seja, 

nos autos 1056-87.2011.811.0006 - código 132309 (3ª Vara Cível), e não 

no presente feito, vez que o gravame originou-se da alienação fiduciária 

contraída pelo requerente. O reconhecimento da ausência de interesse 

processual só é viabilizada quando inexistir necessidade de a parte ir a 

juízo, com o fito de atingir o objetivo pugnado, ou mesmo, naqueles casos 

em que os efeitos do provimento jurisdicional não proporcionarem qualquer 

utilidade. Consoante se infere nos autos, a parte demandante visa a obter, 

em antecipação de tutela, o levantamento do gravame de veículo. Ocorre 

que, conforme se verifica nos autos informados acima, o dever de retirada 

do gravame pelo requerido decorreu do adimplemento da dívida por parte 

da parte requerente. Com isso, descabe nova manifestação judicial sobre 

a mesma matéria, ocorrendo desta feita a falta de interesse de agir. Ante o 

exposto, nos termos do art. 485, I e IV c.c art. 330, II, todos do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL e via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 04 de abril de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 

261/2018-PRES.)

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 220690 Nr: 7629-34.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADST, KES, WCSDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, LEANDRO LADEIA 

SEGATTO - OAB:20324, Márcio da Silva Almeida - OAB:16.358

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 228979 Nr: 508-18.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMERSON RIBEIRO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GONÇALVES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:60.332/PR

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e itens 7.2.1, 7.4.1 e 9.1.1 do 

Provimento nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar o 

defensor do acusado para, no prazo legal, apresentar MEMORIAIS FINAIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 192149 Nr: 9614-09.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELE SALES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Certifico que o processo foi correicionado nos termos da Portaria 

01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 222844 Nr: 9064-43.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO PEREIRA LIMA, GILSON JOSÉ DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GONÇALVES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:60.332/PR

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e itens 7.2.1, 7.4.1 e 9.1.1 do 

Provimento nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

defensora do acusado GILSON JOSÉ DA SILVA para, no prazo legal, 

apresentar DEFESA PRÉVIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 230747 Nr: 1668-78.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELINARA ALMEIDA ARTIAGO RAMOS, TIAGO 

FHELLYPE NEY DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS 

BONACCORDI JUNIOR - OAB:5482

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 196167 Nr: 1167-95.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO JULIEBER DE ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO ARAUJO PEREIRA - 

OAB:16162/MT

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 227675 Nr: 12631-82.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR TEIXEIRA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13522/B

 Vistos etc,

Diante da petição de fls. 148/150, determino que seja expedido oficio à 

Polícia Federal, para que informe a este Juízo acerca da existência da 

Representação Cautelar mencionada em fl. 79, haja vista a inexistência 

nos autos de tal procedimento.

 Posteriormente, voltem-me conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 231043 Nr: 1788-24.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO RIBEIRO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613

 Vistos etc;

Diante da certidão de fl. 87, determino que seja feita a intimação pessoal 

do denunciado DIEGO RIBEIRO GOMES, para querendo constituir novo 

patrono, no prazo de 05 dias.

 No ato da intimação, o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar ao autuado se 

possui condições financeiras para contratar advogado ou se deseja ser 

assistido pela Defensoria Pública.

 Após, intime-se o causídico ou dê-se nova vista dos autos à Defensoria 

Pública para apresentação de defesa preliminar, no prazo legal.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 199072 Nr: 2894-89.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEMIRO MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CARLOS 

CARVALHO FARIA - OAB:OAB/MT 18.744

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 221978 Nr: 8496-27.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN PEREIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13.522-B MT

 Certifico que o processo foi correicionado nos termos da Portaria 

01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 159856 Nr: 7631-43.2013.811.0006

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA DUARTE SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER SOUZA SILVA - 

OAB:8002 MT

 Certifico que o processo foi correicionado nos termos da Portaria 

01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 203339 Nr: 5458-41.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELISON IRINEU DE FARIAS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÉZIA BARBOSA DA SILVA - 

OAB:13899

 Certifico que o processo foi correicionado nos termos da Portaria 

01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 151976 Nr: 10908-04.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA E 

CIDADANIA-CISC, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO PAESANO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7485

 Certifico que o processo foi correicionado nos termos da Portaria 

01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 207718 Nr: 8461-04.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIANCA ROGERIO BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 206943 Nr: 7943-14.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS 

CARVALHO FARIA - OAB:

 Certifico que o processo foi correicionado nos termos da Portaria 

01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 176702 Nr: 279-63.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELCIDES ESPASCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KHRISTIAN SANTANA RAMOS 

- OAB:10318/MT

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 210480 Nr: 10359-52.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATILA GUIMARÃES DE TOLEDO CESAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 154380 Nr: 1773-31.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO LINO DOS SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAINE APARECIDA 

SOARES NEVES - OAB:15.818/MT, LEANDRO LADEIA SEGATTO - 

OAB:20324

 Certifico que o processo foi correicionado nos termos da Portaria 

01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 185739 Nr: 5654-45.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON DE ARAÚJO MACENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT, WANTUIL FERNANDES JUNIOR - 

OAB:10705/MT

 Certifico que o processo foi correicionado nos termos da Portaria 

01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 188588 Nr: 7347-64.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDECIR RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILLA WEISE DE CAMPOS 

SILVA - OAB:20267/MT

 Certifico que o processo foi correicionado nos termos da Portaria 

01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 232462 Nr: 2703-73.2018.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO GOMES DA SILVA, MATHEUS 

REZENDE PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON PORFIRIO DE 

CAMPOS FILHO - OAB:22799/O

 Vistos etc. Diante da informação da ocorrência de maus tratos em 

desfavor do acusado, determino a realização de exame de corpo de delito 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Com o aporte do laudo, dê-se vista 

dos autos ao Ministério Público para adoção das providencias cabíveis, 

quanto aos maus tratos relatados nesta audiência. Com fundamento no 

art. 316, do CPP, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA ao 

autuado LEANDRO GOMES DA SILVA, CPF nº 053.251.001-14, brasileiro, 

solteiro, nascido aos 18/02/1993, filho de Eliane Gomes da Silva, 

atualmente recolhido na Cadeia Pública de Cáceres/MT, vinculado às 

seguintes medidas cautelares, sob pena de IMEDIATA revogação da 

liberdade e decreto da prisão preventiva: I - Comparecimento a todos os 

atos processuais, policiais e judiciais a que for intimado; II - Não se 

ausentar da Comarca ONDE RESIDE por mais de 08 (oito) dias sem 

comunicar ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Cáceres/MT; III - Comunicar ao 

Juízo, sempre que houver mudança de endereço IV – exercer trabalho 

licito e comparecer trimestralmente ao juízo para justificar suas atividades. 

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ DE SOLTURA e TERMO DE 

COMPROMISSO, consignando-se as disposições do Artigo 1.426 da 

CNGC/MT, devendo ser colocado o acusado LEANDRO GOMES DA SILVA, 

imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso, 

observando-se as disposições do Artigo 1.427 e parágrafos na CNGC/MT. 

O autuado sai intimado das condições impostas. Realizado o exame de 

corpo de delito, determino seja requisitado e juntado aos autos, não 

havendo outras diligencias, aguarde-se o aporte do IP. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 176761 Nr: 320-30.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Certifico que o processo foi correicionado nos termos da Portaria 

01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 139110 Nr: 8678-23.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAÍAS DA SILVA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 60552 Nr: 6856-72.2006.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA COSTA PERBELINI, GABRIEL 

ANTONIO ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICENTE ANDREOTTO JUNIOR 

- OAB:9207

 CERTIFICO QUE O PRESENTE PROESSO FOI CORREICIONADO NOS 

TERMOS DA PORTARIA 01/2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 226820 Nr: 12027-24.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL FERREIRA DE PAULA CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS MARC SOARES DA 

SILVA - OAB:19804/MT

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 204114 Nr: 6003-14.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO FERREIRA MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 174857 Nr: 9863-91.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARCOS ODÉCIO DA CRUZ, CARLOS 

VAGNER PEREIRA, MICHAEL CARVALHO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR RODRIGUES - 

OAB:6166-MT

 Certifico que o processo foi correicionado nos termos da Portaria 

01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 187554 Nr: 6657-35.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOANERGES DOS SANTOS SILVA, MIGUEL 

NATALINO CHAVES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT

 CERTIFICO QUE O PRESENTE PROESSO FOI CORREICIONADO NOS 

TERMOS DA PORTARIA 01/2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 210555 Nr: 10408-93.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ALEX CANDIA ORTEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

ESTADUAL - OAB:

 CERTIFICO QUE O PRESENTE PROESSO FOI CORREICIONADO NOS 

TERMOS DA PORTARIA 01/2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 212918 Nr: 1552-09.2017.811.0006

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGER ALESSANDRO RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 CERTIFICO QUE O PRESENTE PROESSO FOI CORREICIONADO NOS 

TERMOS DA PORTARIA 01/2018

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 102468 Nr: 7565-68.2010.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN MARTINS DA SILVA, LEVI PINHEIRO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE O PRESENTE PROESSO FOI CORREICIONADO NOS 

TERMOS DA PORTARIA 01/2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 95435 Nr: 502-89.2010.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEI PINHEIRO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KHRISTIAN SANTANA RAMOS 

- OAB:10318/MT

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 80030 Nr: 10966-46.2008.811.0006

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETH HUANCA MENECES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 172029 Nr: 7802-63.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSE DE MATOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO GOMES SILVA 

FILHO - OAB:12036

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 183985 Nr: 4635-04.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 46493 Nr: 4460-59.2005.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN SANTANA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 59802 Nr: 6102-33.2006.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS CARDOSO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 162607 Nr: 10398-54.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME ICARO COSTA DA SILVA DE 

QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA MARIA LIMA 

PEREIRA - OAB:22212, MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - OAB:14374

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 174411 Nr: 9523-50.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDS, WGMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ PICOLI HERRERA 

- OAB:21121-O, RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - OAB:18387

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 178204 Nr: 1121-43.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLLON HIGGOR DE OLIVEIRA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 207107 Nr: 8057-50.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATAN DIEGO SANCHES MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:10.565

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 145729 Nr: 3824-49.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEATRIZ FERREIRA DE AMURIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA - OAB:864

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 175457 Nr: 10277-89.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEONI SOUZA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PAULO SILVA 

MACEDO - OAB:18079/O

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 184067 Nr: 4688-82.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IURY DI RENZO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13.522-B MT

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 231423 Nr: 2044-64.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUCILENE DA SILVA, ARIANE SILVA 

NOGUEIRA DOS SANTOS, EDSON DE ARRUDA, EDUARDO HENRIQUE DE 

ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE O PRESENTE PROESSO FOI CORREICIONADO NOS 

TERMOS DA PORTARIA 01/2018

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 229981 Nr: 1169-94.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE O PRESENTE PROESSO FOI CORREICIONADO NOS 

TERMOS DA PORTARIA 01/2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 197068 Nr: 1666-79.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSEIAS EVANDRO PINHEIRO, FERNANDO 

AUGUSTO GOTENS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO VITOR MARTINS 

CUNHA - OAB:14.000, WANDERLEY LOPES CONCEIÇÃO - OAB:14.000

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 44690 Nr: 3158-92.2005.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583

 Vistos.

Trata-se o presente de autos de Execução, estando o feito aguardando 

em arquivo provisório.

Após a Correição realizada em data de 08 e 09 de março de 2018, foi 

determinado pela CGJ do E. TJMT a conclusão de todos os feitos em 
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arquivo provisório para análise de eventual prescrição executória, ou 

nova tentativa de se encontrar o atual endereço dos reeducandos 

foragidos.

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

DECIDO.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Estabelece ainda o Art. 112, que: “a prescrição começa a correr: (...)I - do 

dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, 

ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento 

condicional e II - do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o 

tempo da interrupção deva computar-se na pena”.

Assim, verifico que resta prescrita a pretensão executória estatal, posto 

que desde a última data de interrupção da prescrição ocorrida no caso 

dos autos, até a presente data, já decorreu tempo superior ao previsto 

pelo art. 109, do Código Penal.

Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, 110 e 112, 

todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão executória 

da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE contra o sentenciado, nestes 

autos.

Feitas as necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do 

cartório distribuidor, arquive-se com as cautelas legais.

P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 217675 Nr: 5266-74.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME DE ARRUDA ROLIM NICHIO 

GODOY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO VITOR MARTINS 

CUNHA - OAB:14008/MT, WANDERLEY LOPES CONCEIÇÃO - 

OAB:14.000

 Ex. Penal n°5266-74.2017.811.0006 – Cód. 217675.

Visto.

Solicite-se o Sr. Gestor, informações com equipe multidisciplinar deste 

Juízo se o recuperando participou das palestras, certificando nos autos a 

respectiva providência.

 Em sendo negativo, intime-se o patrono do recuperando para que no 

prazo de 10 (dez) dias informe o endereço onde o mesmo possa ser 

localizado.

Intime-se e cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 210522 Nr: 10381-13.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIS VELARDE CHARUPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829/MT

 Ex. Penal n° 10381-13.2016.811.0006 – Cód. 210522.

Visto.

Compulsando os autos, observo que não há nenhuma informação de que 

tenha o recuperando comparecido em Juízo.

Diante disso, considerando que a Lei de Execução Penal em seu artigo 

118, I, prevê a regressão da forma de execução da pena privativa de 

liberdade, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, 

quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta 

grave.

Aparentemente o recuperando descumpriu com as condições de seu atual 

regime de pena, sendo necessário, nos termos do art. 118, §2º, da Lei 

7.210/84, sua prévia oitiva, para análise quanto a necessidade ou não de 

regressão de seu regime.

A lei de execução penal prevê a possibilidade do condenado justificar o 

fato que provocaria a regressão, neste caso, justificar o descumprimento 

das condições impostas para o cumprimento da pena, para que, então 

seja analisado pelo Juízo quando a necessidade de regressão do regime 

do mesmo, ou se acata justificação feita pelo recuperando.

Contudo, a Lei 7.210/84 não prevê forma específica para que o 

recuperando seja ouvido, ou seja, não há imperiosa necessidade de 

designar-se audiência de justificação para a oitiva do recuperando quanto 

a falta grave supostamente cometida, mas apenas de que lhe seja 

oportunizado o contraditório e a ampla defesa. No sentido:

RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. 

FUGA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REGRESSÃO PARA O REGIME 

FECHADO. OITIVA PESSOAL DO CONDENADO. PRESCINDIBILIDADE. 

JUSTIFICATIVA APRESENTADA POR ESCRITO. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. 

POSSIBILIDADE. ART. 118, I, DA LEP. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na 

regressão de regime, pelo cumprimento de falta grave, a apresentação da 

justificativa por escrito dispensa a prévia oitiva pessoal do condenado, 

mediante audiência de justificação, principalmente quando não demonstra 

que, na presença do juiz, possa acrescentar algum outro dado ou 

explicação. 2. O cometimento de falta grave, como é o caso de fuga de 

estabelecimento prisional, justifica a regressão de regime, ainda que mais 

gravoso do que o imposto na sentença (TJ-PR – autos 8147137 – Rel. 

Miguel Pessoa – Julgamento: 08/03/2012 - Órgão Julgador: 4ª Câmara 

Criminal).

A denominada audiência de justificação não está prevista de forma 

expressa em nosso ordenamento jurídico, tratando-se de criação 

doutrinária e jurisprudencial, em atenção ao conteúdo do já citado 

parágrafo 2.º do art. 118 da Lei de Execução Penal, e assim, é de 

entendimento, ainda tímido, mas compactuado por este Magistrado, que a 

intimação da defesa para que, por escrito, apresente as justificativas do 

recuperando, bem como junte eventuais documentos que entenda 

pertinentes e necessários, basta como prévia oitiva do apenado, para fins 

de análise quanto eventual regressão do regime de pena do mesmo.

Assim sendo, intime-se a defesa do recuperando para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresente as derradeiras justificativas do reeducando, ou, 

caso seja de extremo interesse justifique a necessidade de realização de 

audiência para prévia oitiva do recuperando.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 212769 Nr: 1434-33.2017.811.0006

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOEL OLIVEIRA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1434-33.2017.811.0006 – Cód. 212769.

Vistos.

Trata-se de pedido de restituição de bem apreendido formulado por Joel 

Oliveira da Cunha, objetivando a devolução do veículo tipo Saveiro, marca 

Wolksvagem, cor bege, placa MCJ 1551, chassi n° 9BWEC05X02P512599.

Com vista dos autos, o Ministério Público opinou favoravelmente à 

restituição (fls. 41).

É o relatório. Decido.

Segundo o Código de Processo Penal, artigo 120, a restituição de bens 

apreendidos poderá ser ordenada pela autoridade policial ou pelo Juiz 

"mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito 

do reclamante".

 Por outro lado, há que se atender ao disposto no artigo 118 do CPP, que 

dispõe:

 "Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas 

apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao 

processo".

 Ensina o renomado jurista Júlio Fabrinni Mirabete, acerca da apreensão e 

restituição de bens, verbis:

 "(...) com a apreensão se procura, inclusive, permitir ao juiz que conheça 

todos os elementos materiais para a elucidação do crime, razão por que 

devem acompanhar os autos do inquérito (artigo 11) e, enquanto 

interessarem ao processo, permanecer em juízo. Ao juiz cabe dizer se 

elas interessam ou não ao processo. Após o trânsito em julgado da 
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sentença devem ser devolvidas ao interessado, se não forem objeto de 

confisco, por não serem mais úteis ao processo. Refere-se a lei à 

'sentença final', que abrange não só a de mérito mas também decisões 

interlocutórias, com força de definitiva, como a impronúncia, e a decisão 

que extingue a punibilidade. O Estado é responsável por elas (artigo 37, 

parágrafo sexto, da CF)."

 Como se vê, a finalidade da apreensão deve ser bem definida, ou seja, o 

objeto deve ser relevante ou imprescindível para a elucidação do crime, 

prova ou mesmo defesa do réu.

Na hipótese em comento, o requerente Joel Oliveira da CUnha juntou aos 

autos comprovantes, onde consta ser o legítimo proprietário do bem, bem 

como apresentou comprovantes de pagamento dos impostos do bem.

Vale ressaltar que, se comprovada a propriedade do bem pelo requerente 

e caso tal bem não esteja vinculado à existência de interesse ao 

processo, a fim de apurar a suposta prática do delito em questão, a 

medida que se impõe é a restituição, eis que não constam elementos nos 

autos que demonstrem que bem apreendido servia à prática de delito.

Ademais, o artigo 119, do Código de Processo Penal, prevê que mesmo 

que transitada em julgada a sentença, as coisas provenientes de crimes 

ou que constituam proveito auferido pelo agente com a prática do fato 

criminoso, não poderão ser restituídas, salvo se pertencerem a lesado ou 

a terceiro de boa-fé. Não entendo este ser o caso, pois não restou 

demonstrado que ainda existem dúvidas quando a licitude dos objetos 

apreendidos, principalmente por que não estão diretamente ligados à 

suposta prática do crime em questão, previsto no artigo 14, da Lei 

10.826/03.

Leciona Guilherme de Souza Nucci, nesse sentido:

“Enquanto for útil ao processo, não se devolve a coisa recolhida, até 

porque, fazendo-o, pode-se não mais obtê-la de volta. (...) Não há 

cabimento na sua devolução, antes do trânsito em julgado da sentença 

final, pois é elemento indispensável ao feito, ainda que pertença a terceiro 

de boa-fé e não seja coisa de posse ilícita.”

 No caso vertente, o aludido bem também não interessa mais ao processo 

criminal e não há provas de que foi adquirido com proventos da infração 

penal, pelo contrário, a requerente provou, a princípio, que é proprietária 

dos bens, conforme referido anteriormente.

Sobre a matéria, nosso E. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO CRIMINAL - 

CRIME AMBIENTAL - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA - 

TRANSPORTE ILEGAL DE PESCADOS - VEÍCULO UTILIZADO NA 

INFRAÇÃO QUE PERTENCE A TERCEIRO DE BOA-FÉ - DEFERIDA A 

RESTITUIÇÃO DO BEM AO PROPRIETÁRIO PELA INSTÂNCIA SINGELA - 

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - ALEGADA A NECESSIDADE DA 

APREENSÃO DO BEM PARA O CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - 

APELO DESPROVIDO - NÃO COMPROVADA A UTILIDADE DO VEÍCULO 

APREENDIDO PARA A INSTRUÇÃO CRIMINAL - PROPRIETÁRIO DO 

VEÍCULO QUE NÃO FIGURA NO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO - MANTIDA A 

RESTITUIÇÃO DO BEM SOB FORMA DE DEPÓSITO - EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELO ÓRGÃO MINISTERIAL - RECURSO 

CONHECIDO - SANADAS EVENTUAIS OMISSÕES - NO MÉRITO, MANTIDA 

A RESTITUIÇÃO DO BEM - EMBARGOS REJEITADOS. A finalidade da 

apreensão da coisa deve ser bem definida, ou seja, o objeto deve ser 

relevante ou imprescindível para a elucidação do crime. Na hipótese, não 

restou comprovado que o veículo apreendido tem relevância para o 

processo, e seu proprietário figura como terceiro de boa-fé, não havendo 

indícios de que estaria envolvido na trama criminosa. Portanto, mostrou-se 

correta a restituição do veículo em comento, pois, comprovada a 

propriedade, não há indícios de que tenha sido adquirido como provento 

de qualquer infração, não constituindo, em princípio, objeto, instrumento ou 

produto de crime, tampouco é imprescindível para a elucidação ou prova 

de prática de qualquer conduta delituosa. (ED 124283/2013, DES. 

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

23/10/2013, Publicado no DJE 01/11/2013)

(TJ-MT - ED: 01242836420138110000 124283/2013, Relator: DES. 

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 23/10/2013, TERCEIRA 

CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/11/2013)

Assim, considerando que não há fundada dúvida quanto ao direito da 

reclamante, inclusive no sentido de que o bem apreendido não poderia ser 

proveniente de fato criminoso, entendo ser desnecessário o trânsito em 

julgado de sentença condenatória para deliberar sobre o destino do valor 

e do aparelho telefônico apreendidos.

Isto posto, pelos fundamentos acima expostos, DEFIRO, o pedido de 

restituição formulado por Joel Oliveira da Cunha, com fulcro no artigo 120, 

do Código de Processo Penal, para que seja restituído o veículo 

apreendido, qual seja a Saveiro, marca Wolksvagem, cor bege, placa MCJ 

1551, chassi n° 9BWEC05X02P512599qual seja,

 Proceda-se e expeça-se o necessário à entrega do bem 

supramencionado.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Intime-se. Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 206718 Nr: 7771-72.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON TIMOTEO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 Autos n° 7771-72.2016.811.0006 – Cód. 206718.

Visto.

Defiro o requerimento do Parquet.

Intime-se a defesa para se manifestar acerca da certidão de fls.134/137, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Determino ainda o Sr. Gestor que certifique-se se o denunciado responde 

outras ações penais.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 5364 Nr: 427-83.1992.811.0005

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Sebastião de Oliveira, Maria Benedita Martins 

de Oliveira, Maria Conceição Mendes França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lamartine Ferreira Mendes, Julio Conceicao 

Morais, Odeth Gatass, Joao Soares de Souza, Gilmar Alves Mendes, 

Espólio de Nilde Alves Mendes, Urbano Dias da Costa, Alair Alves da 

Costa, Paulo Roberto Bertoluce Teixeira, Sirley Terezinha Sordi Picolli, 

Sucessores de Waldomiro Ferreira Mendes, Ercilio Agripino da Silva, Ari 

Agripino da silva, Altair Agripino da Silva, Pedro Carmo de Oliveira, Pedro 

Agripino da Silva., Francisco Ferreira Mendes Júnior, Moacyr da Costa 

Mendes, Sebastiao Marcelino Regis, Eunice Agripino Regis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Marcio de Oliveira 

Ribeiro - OAB:4971, Ulysses Ribeiro - OAB:5464/MT, Yolanda de 

Oliveira Ribeiro - OAB:758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Antero de Almeida - 

OAB:368-MT, Celito Liliano Bernardi - OAB:7008-B/MT, Dulcimary 

Laura de Oliveira - OAB:11738, Esmael Angelo de Oliveira - 

OAB:2454, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, João 

Lourenço dos Santos - OAB:1059, Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): SUCESSORES DE HERCÍCILO AGRIPINO DA 

SILVA, SUCESSORES DE EUNICE AGRIPINO RÉGIS

Localidade: Rua da Usina s/n. Bairro: Fazenda Velha- Alto Paraguai - MT, 

Fazenda Nossa Senhora de Fátima, Zona Rural, municipio de Alto Paraguai 

- MT e outro.

Finalidade da Diligência: citação sucessores
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 5364 Nr: 427-83.1992.811.0005

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Sebastião de Oliveira, Maria Benedita Martins 

de Oliveira, Maria Conceição Mendes França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lamartine Ferreira Mendes, Julio Conceicao 

Morais, Odeth Gatass, Joao Soares de Souza, Gilmar Alves Mendes, 

Espólio de Nilde Alves Mendes, Urbano Dias da Costa, Alair Alves da 

Costa, Paulo Roberto Bertoluce Teixeira, Sirley Terezinha Sordi Picolli, 

Sucessores de Waldomiro Ferreira Mendes, Ercilio Agripino da Silva, Ari 

Agripino da silva, Altair Agripino da Silva, Pedro Carmo de Oliveira, Pedro 

Agripino da Silva., Francisco Ferreira Mendes Júnior, Moacyr da Costa 

Mendes, Sebastiao Marcelino Regis, Eunice Agripino Regis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Marcio de Oliveira 

Ribeiro - OAB:4971, Ulysses Ribeiro - OAB:5464/MT, Yolanda de 

Oliveira Ribeiro - OAB:758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Antero de Almeida - 

OAB:368-MT, Celito Liliano Bernardi - OAB:7008-B/MT, Dulcimary 

Laura de Oliveira - OAB:11738, Esmael Angelo de Oliveira - 

OAB:2454, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, João 

Lourenço dos Santos - OAB:1059, Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Intimo o patrono da parte autora, para recolher junto a este Juizo as taxas 

Judiciais e custas de preparo da Carta Precatória para as Comarcas de 

ARENÁPOLIS - MT, CUIABÁ-MT, ROSÁRIO OESTE - MT e VARZEA 

GRANDE - MT, com a finalidade de CITAÇÃO .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 12525 Nr: 466-65.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petroluz Diesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Ivan Perazza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Damasceno Peres - 

OAB:12553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Sebastião de Campos 

Sobrinho - OAB:6203, Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 229.

Sem prejuízo do exposto, intime-se a parte autora acerca do petitório de 

fls. 225/227.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41894 Nr: 2698-69.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ludovico Antonio Merigh, Gian Carlo Leão Preza, 

Fabiana Fernandes Merigh Preza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natalino Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Hernandes Merighi - 

OAB:MT/9139, Gian Carlo Leão Preza - OAB:8431/MT, Ludovico 

Antonio Merighi - OAB:24.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Expeça-se Ofício conforme requerido em petitório de fls. 295/296.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 6493 Nr: 636-52.1992.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Brasileiro de Desconto S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEREIRA SUDOESTE LTDA, Ademir Ristow, 

Erich Millnitz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo de Assis Macedo - 

OAB:3541/MT, Inaldo Xavier de Siqueira Santos Neto - 

OAB:9270/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, Rodrigo 

Sampaio Siqueira - OAB:9259/MT, Saionara Mari - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103696 Nr: 3292-73.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Susana Sartor da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda - TELEXFREE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14449/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Duarte Júnior - 

OAB:2485/AC

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte autora acerca da certidão de fl. 190.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 124812 Nr: 765-46.2018.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirian Cristina Rahman Muhl

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN CRISTINA RAHMAN 

MÜHL - OAB:4624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECEBO os embargos, com efeito SUSPENSIVO, nos 

moldes do artigo 919, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.Certifique-se 

nos autos da execução (autos tombado sob nº 3193-50.2008.811.0055 - 

Código nº 38517) a atribuição de efeito suspensivo aos embargos.Designo 

audiência de conciliação e mediação para o dia 20 de junho de 2018, às 

15h:30minutos.Intimem-se as partes litigantes por meio de seus 

procuradores para comparecerem em audiência.Encaminhem-se os autos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para 

realização do ato, nos termos do artigo 334 e seguintes do Novo Código 

de Processo Civil.Alcançada a composição entre os litigantes, conclusos 

para homologação.Caso não alcançada a composição em audiência, a 

parte demandada deverá sair da audiência, intimada para apresentar 

impugnação aos embargos, no prazo legal.Em manifestando-se os 

litigantes, expressamente o desinteresse na composição consensual (art. 

334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a realização da audiência, e nesse 

caso, a parte demandada deverá, no prazo legal, apresentar resposta, 

devendo, ainda, constar no mandado a advertência constante no artigo 

344 do Novo Código de Processo Civil.Aportando a impugnação dê vistas 

ao embargante. Em seguida, intimem-se as partes para que especifiquem, 

com precisão, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que 

efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e 

julgamento.Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo 

seja saneado, momento em que serão fixados os pontos controvertidos e 

designada audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva
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 Cod. Proc.: 91796 Nr: 382-10.2014.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinaldo Almeida Gil, Alexandra Aparecida Ribeiro Gil

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Vistos etc.

De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença e determinando as 

seguintes providências:

Intime(m)-se a(s) parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido em relação aos 

honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 523 do Novo 

Código de Processo Civil e, transcorrido o prazo, querendo, apresente 

impugnação (art. 525, NCPC);

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para caso requeira o procedimento da penhora ‘on line’ de valores 

na conta da(s) parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da 

condenação a multa e as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 125091 Nr: 870-23.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joviara Siqueira Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Arari Dias de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YURI ROBSON NADAF BORGES - 

OAB:15046 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão dos autos do processo 

tombado sob nº 3159-75.2008.811.0005 – Código 38332.Designo 

audiência de conciliação e mediação para o dia 20 de junho de 2018, às 

17:00 horas.Intimem-se as partes litigantes por meio de seus procuradores 

para comparecerem em audiência.Encaminhem-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para realização 

do ato, nos termos do artigo 334 e seguintes do Novo Código de Processo 

Civil.Alcançada a composição entre os litigantes, conclusos para 

homologação.Caso não alcançada a composição em audiência, a parte 

demandada deverá sair da audiência, citada para, querendo, e no prazo 

legal, apresentar resposta, devendo constar no mandado a advertência 

constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil.Em 

manifestando-se os litigantes, expressamente o desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a 

realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada deverá, no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo 

Civil.Aportando a resposta, à impugnação em 10 (dez) dias ou, se 

transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem prejuízo do exposto, 

intimem-se as partes para que especifiquem, com precisão, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem 

produzir, em audiência de instrução e julgamento.Após, voltem-me os 

autos conclusos, para que o processo seja saneado, momento em que 

serão fixados os pontos controvertidos e designada audiência de 

instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado 

da lide.Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 100476 Nr: 1685-25.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romeu José Ciochetta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalgomar Importação e Exportação de 

Produtos Agropecuários L, Edmir José Sia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA 

MORAIS - OAB:OAB/MT 15.747, FRANCINE GOMES PAVEZI - 

OAB:17162, Irajá Rezende de Lacerda - OAB:11.987/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gastão Batista Tambara - 

OAB:12.529-A

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 1003.

Proceda-se com a penhora do milho plantado pelo executado Sr. Edmir 

José Sia, sob as áreas matriculadas sob os números 41.138, 41.139 

(Fazenda Santo Estevão I e II) e matrícula 43.332 (Fazenda Planalto) – 

todas do RGI da Comarca de Diamantino/MT.

 Após a juntada das demais petições pendentes, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimentos.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108759 Nr: 1932-69.2016.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:22131-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo de 1 

(um) ano.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 16508 Nr: 326-60.2003.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilene Brambati

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Vistos etc.

Expeça-se Ofício para a Caixa Econômica Federal para informar os autos 

a situação da alienação fiduciária do imóvel matriculado sob nº 10.923 – 

RGI da Comarca de Diamantino/MT.

Aportando as informações, dê vistas ao exequente.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 123540 Nr: 235-42.2018.811.0005
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 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bertin Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hellen Cristina de Barros - 

OAB:11421

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de devolução do prazo 

processual.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências...................................................................................................

.......................................................................

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 25149 Nr: 2788-53.2004.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sontag Comércio e Representações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levi José Pedrini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:7.133/MT, Vinícius Pereira Muller - OAB:18308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 Vistos etc.

Em petitório de fls. 205/206, o devedor requer seja revogado a 

determinação que deferiu a remoção da soja.

 Afirma que o produto que esta sendo removido não é de sua propriedade, 

bem como a inexistência de mandado para o ato.

Razão não assiste ao devedor.

Da análise dos autos, verifico que o feito trata-se de execução de coisa 

incerta, ajuizada no ano de 2004, sendo o devedor, citado (fl. 83) e, 

representado por advogado (fl. 85).

Pela não entregue da coisa, foi expedido mandado de busca e apreensão 

(fl. 110), restando infrutífera a busca.

O feito foi convertido em execução por quantia certa, bem como foi 

deferido o pedido de tutela de urgência para o arresto e remoção do 

produto (soja), dos créditos do executado com o do Sr. Paulo Sergio de 

Assunção e sua esposa Flávia Meneghel Assunção (fls. 157/161), cujo 

mandado está juntado às fls. 165.

Às fls. 172/204, aportou a impugnação ao pedido de conversão da 

execução, ainda não apreciada por esse Juízo.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 205/206.

Intime-se a parte exequente para manifesta-se acerca da impugnação de 

fls. 172/204.

Por versar a causa sobre direitos que admitem transação.

Designo audiência de conciliação para o dia 25 de abril de 2.018, às 

13:00horas.

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC).

Conste a advertência do não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

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

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 124605 Nr: 669-31.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir de Oliveira e cia ltda me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fribon Transportes Ltda, Diager Comércio de 

Produtos Agricólas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Mendes do 

Nascimento - OAB:OAB/MT 16.221-A, Sidnei Guedes Ferreira - 

OAB:OAB/MT 7.900

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido para a exclusão da restrição de 

circulação sobre o bem litigioso objeto dos embargos. Certifique-se nos 

autos principais.Designo audiência de conciliação e mediação para o dia 

27 de junho de 2018, às 14:00 horas.Intimem-se as partes litigantes por 

meio de seus procuradores para comparecerem em 

audiência.Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para realização do ato, nos termos do 

artigo 334 e seguintes do Novo Código de Processo Civil.Alcançada a 

composição entre os litigantes, conclusos para homologação.Caso não 

alcançada a composição em audiência, a parte demandada deverá sair da 

audiência, citada para, querendo, e no prazo legal, apresentar resposta, 

devendo constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do 

Novo Código de Processo Civil.Em manifestando-se os litigantes, 

expressamente o desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, 

inciso I, NCPC), não haverá a realização da audiência, e nesse caso, a 

parte demandada deverá, no prazo legal, apresentar resposta, devendo, 

ainda, constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil.Aportando a resposta, à impugnação em 10 

(dez) dias ou, se transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem prejuízo 

do exposto, intimem-se as partes para que especifiquem, com precisão, 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente 

pretendem produzir, em audiência de instrução e julgamento.Após, 

voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide.Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 100476 Nr: 1685-25.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romeu José Ciochetta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalgomar Importação e Exportação de 

Produtos Agropecuários L, Edmir José Sia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA 

MORAIS - OAB:OAB/MT 15.747, FRANCINE GOMES PAVEZI - 

OAB:17162, Irajá Rezende de Lacerda - OAB:11.987/MT, LEANDRO 

FACCHIN ROCHA - OAB:22166/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gastão Batista Tambara - 

OAB:12.529-A

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): EDMIR JOSÉ SAI E OUTRO

Localidade: FAZENDA SANTO ESTEVÃO I, FAZENDA SANTO ESTEVÃO II 

e FAZENDA PLANALTO

Finalidade da Diligência: PENHORA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103441 Nr: 3180-07.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Krohling de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 Vistos etc.

Proceda-se com a penhora bem imóvel indicado pelo credor e, após, 

lavre-se o respectivo auto e intime-se a executada dos atos praticados. (§ 

1º, art. 829, CPC).

Sem prejuízo do exposto, intime-se o credor para juntar aos autos a 

matrícula do bem penhorado devidamente atualizado.

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

Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 13936 Nr: 63-62.2002.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Castoldi Com. Deriv. de Petroleo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Valmir Vattos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clonilse Izabel Bonatto - 

OAB:15380, Eduardo Pereira Pandolfo - OAB:20.029/MT, Nelson 

José Gasparelo - OAB:2.693-B/MT, PAULO RICARDO GODOY 

AZEVEDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 21445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Barreto Penteado 

Silvestre - OAB:14894/MT

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico que foi determinada a avaliação de parte do 

bem penhorado, ou seja, a área de 350m².

As partes foram intimadas para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais.

O devedor alega que é beneficiário da justiça gratuita.

O credor afirma que quem deve pagar a perícia é o devedor, pois ele que 

requereu a avaliação.

Não assiste razão ao credor.

Ora, o bem penhorado deve ser avaliado e após expropriado ou 

adjudicado para o pagamento do débito exequendo.

Assim, que deve efetuar o pagamento dos honorários do perito acerca da 

avaliação do bem penhorado, é o credor, que é a parte interessada, e não 

o devedor.

Ante o exposto, intime-se o credor para efetuar o pagamento dos 

honorários periciais. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41439 Nr: 2249-14.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Renê Bortolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Katia Matias de Camargo Braghin - OAB:21659-MT

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte exequente acerca da impugnação de fls. 322/326.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 35092 Nr: 3335-88.2007.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Nachibal, Eliane de Almeida e Silva Nachibal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kátia de Oliveira Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Verônica Wegermann - OAB:13229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

DESIGNE-SE hasta pública, com as comunicações e baixas de praxe.

 Nomeio como leiloeiros judiciais a SRª CIRLEI FREITAS BALBINO DA 

SILVA, leiloeira oficial, inscrita na Jucemat sob nº 22, o SR. LUIZ BALBINO 

DA SILVA, leiloeiro rural, inscrito na Famato sob nº 066/2013 e SR. JOABE 

BALBINO DA SILVA, leiloeiro oficial, inscrito na Jucemat sob nº 29 e 

leiloeiro rural inscrito na Famato sob nº 067/2013.

Fixo a comissão dos leiloeiros no percentual de 5% (cinco por cento) do 

valor do bem arrematado. Em caso de adjudicação, remição ou acordo, 

fixo os honorários em 2,5% da avaliação, limitados a R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais).

Proceda-se nos termos do art. 879 e seguintes do CPC/2015.

Adotem-se a Srª Gestora e aos Leiloeiros as diligências necessárias que 

lhes incumbirem.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 98203 Nr: 695-34.2015.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milênia Agrociências S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE-Costa Fazendas S/A, Vicente Aparecido 

Francisco Costa, Ilda Onesco Costa, Costa Sementes e Máquinas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HACKMANN 

RODRIGUES - OAB:18660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT, Wilson José da Silva Junior - OAB:18593

 Vistos etc.

Ante os esclarecimentos suficientes acerca dos métodos utilizados para 

chegar ao valor do bem avaliado, levando em conta as características do 

terreno (fls. 225/226), HOMOLOGO a avaliação do bem penhorado.

 DESIGNE-SE hasta pública, com as comunicações e baixas de praxe.

 Nomeio como leiloeiros judiciais a SRª CIRLEI FREITAS BALBINO DA 

SILVA, leiloeira oficial, inscrita na Jucemat sob nº 22, o SR. LUIZ BALBINO 

DA SILVA, leiloeiro rural, inscrito na Famato sob nº 066/2013 e SR. JOABE 

BALBINO DA SILVA, leiloeiro oficial, inscrito na Jucemat sob nº 29 e 

leiloeiro rural inscrito na Famato sob nº 067/2013.

Fixo a comissão dos leiloeiros no percentual de 5% (cinco por cento) do 

valor do bem arrematado. Em caso de adjudicação, remição ou acordo, 

fixo os honorários em 2,5% da avaliação, limitados a R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais).

Proceda-se nos termos do art. 879 e seguintes do CPC/2015.

Adotem-se a Srª Gestora e aos Leiloeiros as diligências necessárias que 

lhes incumbirem.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 868 Nr: 230-55.1997.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Urandi Sacaramboni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irineu Pedro Muhl - 

OAB:5719-A/MT, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Em postulado de fls. 405, a parte exequente requer a citação do devedor 

Sr. Natanael Sardinha do Amaral, todavia, às fl. 52, foi homologada a 

desistência do referido devedor, conforme pedido do credor, assinalado 

em petitório de fls. 50/51; assim, fica prejudicado o pedido de citação.

Por outro lado, verifico que da avaliação do bem (fls. 298/299), já decorreu 

um bom lapso temporal (2011).

Ante o exposto, proceda-se com nova avaliação, pelo mesmo oficial de 

justiça.

Aportando a avaliação, DESIGNE-SE hasta pública, com as comunicações 

e baixas de praxe.

 Nomeio como leiloeiros judiciais a SRª CIRLEI FREITAS BALBINO DA 

SILVA, leiloeira oficial, inscrita na Jucemat sob nº 22, o SR. LUIZ BALBINO 

DA SILVA, leiloeiro rural, inscrito na Famato sob nº 066/2013 e SR. JOABE 

BALBINO DA SILVA, leiloeiro oficial, inscrito na Jucemat sob nº 29 e 

leiloeiro rural inscrito na Famato sob nº 067/2013.

Fixo a comissão dos leiloeiros no percentual de 5% (cinco por cento) do 

valor do bem arrematado. Em caso de adjudicação, remição ou acordo, 

fixo os honorários em 2,5% da avaliação, limitados a R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais).

Proceda-se nos termos do art. 879 e seguintes do CPC/2015.

Adotem-se a Srª Gestora e aos Leiloeiros as diligências necessárias que 

lhes incumbirem.

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

Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29739 Nr: 912-92.2006.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gram Comércio de Produtos Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ramos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Ferreira - 

OAB:11.538, Kamilla Espindola Ferreira - OAB:17746/MT, Murilo 

Castro de Melo - OAB:11449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Dê cumprimento integral à decisão de fls. 28/29.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90705 Nr: 2971-09.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gram Comércio de Produtos Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ramos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Castro de Melo - 

OAB:11449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte exequente acerca da impugnação ao cumprimento de 

sentença de fls. 795/797.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 115840 Nr: 1295-84.2017.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ramos Filho, Celito Liliano Bernardi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gram Comércio de Produtos Agrícolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Castro de Melo - 

OAB:11449/MT

 Ante o exposto, REJEITO a impugnação.DETERMINO que a parte autora 

junte aos autos a planilha do débito devidamente atualizada, vindo-me os 

autos conclusos.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências..........................................................................................

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 1874 Nr: 706-93.1997.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Deraldo Capeleto, Aparecida Borim 

Capeletto, Sebastião Horácio Capeleto, Juvenal Capeletto, Edna Justina 

Capeletto, Mariluci Tafelli Capeletto, Ismael Braz Capeletto, Claudete 

Mussiato Capeletto, José António Capeletto, Mariza Franzini Capeleto, Délio 

Alves da Silva, Maria Dalva Capeleto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeleto - OAB:7288-A, 

Roberto Aparecido Capeletto - OAB:OAB/MT 17.751, Rui Barbosa 

Gamon - OAB:7763

 Vistos etc.

Retornem os autos ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 110363 Nr: 2814-31.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Parecis Máquinas Agrícolas Ltda, Nara Scanagata 

Galletto, Terezinha Buzanelo Yokoyama

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Henrique Bassi Huber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Rosalino Breda - 

OAB:14687, Michell Antonio Breda - OAB:16.990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos do devedor. Proceda-se com a 

avaliação, remoção e depósito nas mãos do exequente, do bem 

penhorado, lavrando-se o respectivo auto e intimando o executado dos 

atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).Havendo impugnação, vistas ao 

exequente e após, voltem-me os autos conclusos.Não havendo 

impugnação, DESIGNE-SE hasta pública, com as comunicações e baixas 

de praxe. Nomeio como leiloeiros judiciais a SRª CIRLEI FREITAS BALBINO 

DA SILVA, leiloeira oficial, inscrita na Jucemat sob nº 22, o SR. LUIZ 

BALBINO DA SILVA, leiloeiro rural, inscrito na Famato sob nº 066/2013 e 

SR. JOABE BALBINO DA SILVA, leiloeiro oficial, inscrito na Jucemat sob nº 

29 e leiloeiro rural inscrito na Famato sob nº 067/2013.Fixo a comissão dos 

leiloeiros no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do bem 

arrematado. Em caso de adjudicação, remição ou acordo, fixo os 

honorários em 2,5% da avaliação, limitados a R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais).Proceda-se nos termos do art. 879 e seguintes do 

CPC/2015.Adotem-se a Srª Gestora e aos Leiloeiros as diligências 

necessárias que lhes incumbirem.Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o 

necessário.Às providências. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 119476 Nr: 3060-90.2017.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wandscher Distribuídora de Veículos Ltda., Plínio 

Wandscher, Genecy Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda 

- Coopervale

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução e 

determino o prosseguimento do processo executivo.Via de consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, forte no art. 487, I, do 

CPC/2015.Condeno a parte embargante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido na forma do art. 85, 

§ 2º, inciso III, do CPC/2015, contudo, condenação essa suspensa por 

força do artigo 98, § 3°, do CPC/2015.Translade-se cópia da presente ao 

processo executivo em apenso.Após, as formalidades legais 

arquive-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 20329 Nr: 2621-70.2003.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wandscher Distribuídora de Veículos Ltda., 

Plínio Wandscher, Genecy Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito.

Aportando os cálculos, venham-me os autos conclusos, para análise dos 

pedidos de fls. 240.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

2ª Vara Cível
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 109147 Nr: 2149-15.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erival Capistrano de Oliveira, Erocildes 

Balduino de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Capistrano de 

Oliveira - OAB:11569, Rodrigo A. Barroso Mattos - OAB:12.780

 Intimação do Patrono do Requerido ERIVAL CAPISTRANO DE OLIVEIRA, 

para que se manifeste no prazo de 05 dias, acerca do pedido formulado 

no item 01 de fls. 401 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 111102 Nr: 4553-48.2016.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RLdCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Matheus Marques - 

OAB:16520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 4553-48.2016.811.0005.

I – Arquive-se.

Diamantino/MT, 03 de abril de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 38371 Nr: 3201-27.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Manoel de Sá

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Pedro Avelar Pires 

(Procurador Federal) - OAB:Mat. N°.1661900

 Autos n. 3201-27.2008.8.11.0005.

I – O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS interpõe impugnação 

sustentando, em síntese, excesso de execução (fls. 294/295).

O embargado apresentou manifestação pedindo a improcedência da 

impugnação (fls. 304/307).

É o relatório. Decido.

Aduz que a exequente recebeu o benefício de auxílio doença em 

decorrência de decisão provisória de urgência. Afirma que a sentença 

estipulou o benefício de auxílio acidente. Conclui, afirmando que a 

exequente é devedora do executado.

Em análise dos autos, constato que a sentença determinou o pagamento 

de auxílio acidente (fls. 243/244). Aliado a isso, a decisão proferida em 

fase de tutela provisória de urgência determinou o pagamento de auxílio 

doença (fls. 124/130).

Do exposto, conclui-se que o executado nada deve a exequente, pois o 

pagamento em sede de tutela provisória de urgência é superior aquele 

deferido na sentença. Entretanto, o saldo devedor da exequente deve ser 

objeto de cobrança administrativa ou judicial em autos diversos, são 

estranhos ao determinado na sentença.

De outro norte, constato que a sentença determinou o pagamento de 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até a 

sentença. É certo, contudo, que inexiste valor devido até a sentença, pois 

inexiste saldo credor em favor da exequente.

Posto isso, acolho a impugnação com o fim de reconhecer a inexistência 

de valor a ser executado.

II – Int.

Diamantino/MT, 03 de abril de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 106823 Nr: 1109-95.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDGdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 Autos n. 1109-95.2016.811.0005.

I – Em razão da certidão de fl. 99, arquive-se.

Diamantino/MT, 02 de abril de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 80502 Nr: 2891-50.2010.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton George Ramos - 

OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:1526582

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono da parte autora, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos o extrato de nº 

0308430-55.2017..4.01.9198 citado na Petição de fls. 289/290.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 109690 Nr: 2436-75.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeovanno França Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Autos: 2436-75.2016.811.0005.

Autor: Ministério Público Estadual.

Acusado: Jeovanno França Farias.

Referente ao inquérito policial:123/2016 – Delegacia de Polícia de 

Diamantino/MT.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra 

Jeovanno França Farias, já qualificado, sob a acusação de ter praticado o 

crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal (fls. 

06/07).

A denúncia foi recebida em 22.8.2016 (fls. 42 e verso).

O acusado apresentou resposta à acusação (fls. 58/59).

Durante a instrução foi ouvida a vítima e o acusado (fls. 85/87).

O Ministério Público e a defesa, em memoriais finais, sustentam a 

improcedência da denúncia (fls. 102/106 e 109/111).

 É o relatório. Decido.

Após realizar uma leitura atenta dos autos e observar certos aspectos 

relevantes do conjunto probatório cheguei à conclusão de que eles não 

conduzem à convicção da responsabilidade penal do acusado.

 E afirmo isso porque a instrução processual não revelou, com absoluta 

certeza, a autoria do crime imputado na denúncia.

Posto isso, julgo improcedente a denúncia para absolver Jeovanno França 

Farias, qualificado nos autos, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do 

Código de Processo Penal.

Transitada esta sentença em julgado oficie-se ao Instituto de Identificação 
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deste Estado e ao Instituto de Identificação Cível e Criminal Nacional, bem 

como ao Cartório Distribuidor e Delegacia de Polícia de Diamantino/MT.

Diamantino/MT, 03 de abril de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 98366 Nr: 791-49.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Autos: 791-49.2015.811.0005.

Autor: Ministério Público Estadual.

Acusado: Ronaldo Alves.

Referente ao inquérito policial: 097/2014 – Delegacia de Polícia de Alto 

Paraguai/MT.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra 

Ronaldo Alves, já qualificado, sob a acusação de ter praticado o crime 

previsto no artigo 147 do Código Penal (fls. 06/07).

A denúncia foi recebida em 1.6.2015 (fls. 40/42).

O acusado apresentou resposta à acusação (fls. 59/60).

Durante a instrução foi ouvida a vítima e 03 testemunhas, sendo decretada 

a revelia do acusado (fls. 74/76).

O Ministério Público e a defesa, em memoriais finais, sustentam a 

improcedência da denúncia (fls. 78/81 e 85/87).

 É o relatório. Decido.

Após realizar uma leitura atenta dos autos e observar certos aspectos 

relevantes do conjunto probatório cheguei à conclusão de que eles não 

conduzem à convicção da responsabilidade penal do acusado.

 E afirmo isso porque a instrução processual revelou, com absoluta 

certeza, que a vítima sentiu não medo diante da postura do acusado.

Posto isso, julgo improcedente a denúncia para absolver Ronaldo Alves, 

qualificado nos autos, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código 

de Processo Penal.

Transitada esta sentença em julgado oficie-se ao Instituto de Identificação 

deste Estado e ao Instituto de Identificação Cível e Criminal Nacional, bem 

como ao Cartório Distribuidor e Delegacia de Polícia de Alto Paraguai/MT.

Diamantino/MT, 03 de abril de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 37208 Nr: 2086-68.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinete da Silva Alves

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal/INSS - 

OAB:

 Posto isso, acolho a impugnação com o fim de determinar:(i) o período a 

ser executado entre 18.6.2008 e 31.10.2013;(ii) a incidência de correção 

monetária e os juros moratórios de acordo com o INPC, até 30.6.2009, e, 

após, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança até 25.3.2015 e, após, IPCA-E.II – 

Int.Diamantino/MT, 03 de abril de 2018.Gerardo Humberto Alves Silva 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 81273 Nr: 137-04.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitalina Oliveira Barros

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:1526582

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono da parte autora, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos os extratos citados na Petição 

de fls. 305/306.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 110283 Nr: 2767-57.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando da Silva Figueiró

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Duarte 

Teixeira - OAB:11383, Kadd Haeg Maciel - OAB:9766

 Intimação do Patrono do Requerido, para que fique ciente da presente 

ação, nos termos do Artigo 17 § 9º, da Lei nº 8.429/92, cumulado com o 

artigo 335 do Código de Processo Civil, e querendo apresente resposta, 

no prazo de 15 dias, conforme decisão de fls. 441.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 98105 Nr: 656-37.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Intimo o patrono do denunciado acerca da sentença de fls. 382/385 a 

seguir resumida e transcrita: (...) - Dispositivo: Posto isso, julgo 

improcedente a denúncia o que faço para absolver Cláudio Oliveira 

Guimarães, vulgo “Tuta” (brasileiro, filho de Otacino da Silva Guimarães e 

Eunice Rodrigues de Oliveira, nascido aos 11.4.1978, residente e 

domiciliado na Avenida Almirante Barroso, s/n, Bairro São Pedro, Alto 

Paraguai/MT) o que faço na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal. Expeça-se, imediatamente, contramandado de prisão. P. 

R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 107458 Nr: 1384-44.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre de Oliveira Perine

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Autos n. 1384-44.2016.811.0005.

I. Designo audiência de justificação para o dia 14.05.2018, primeira data 

livre na pauta, às 13 horas e 20 minutos.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 07 de novembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 120694 Nr: 3553-67.2017.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio dos Santos, Luciano Francisco de 

Paula
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Admilson de Souza Oliveira - 

OAB:21790/O, NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - OAB:15481

 Posto isso, julgo parcialmente procedente a denúncia para:i) condenar 

Luciano Francisco de Paula, vulgo “Quin” (brasileiro, solteiro, inscrito no 

CPF n. 036.466.581-50, portador da Carteira de Identidade RG n. 

1702821-3 SSP/MT, nascido aos 08.4.1983 em Poconé/MT, filho de Donato 

Francisco de Paula e Maria José Rodrigues, residente e domiciliado na Rua 

Santana, Quadra 20, Lote 06, Bairro Mapin, Várzea Grande/MT) e Maurício 

dos Santos (brasileiro, convivente, inscrito no CPF n. 000.730.731-48, 

portador da Carteira de Identidade RG n. 19074441 SSP/MT, nascido aos 

04.6.1982 em Juara/MT, filho de Marta dos Santos, residente e domiciliado 

na Luciano Rua Maceió, s/n, Bairro Jardim Alvorada, Diamantino/MT) como 

incursos no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006;ii) absolver Luciano 

Francisco de Paula e Maurício dos Santos relativamente ao crime previsto 

no artigo 16, caput, da Lei n. 10.826/2003, o que faço com fundamento no 

artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.- Aplicação da 

pena:Atento aos princípios constitucionais e as diretrizes do artigo 59 do 

Código Penal passo a dosimetria da pena.-- Luciano Francisco de Paula:--- 

........... Em decorrência da análise de todas as circunstâncias cabíveis, 

fixo a pena definitiva em 05 anos de reclusão e 500 dias multa. O valor do 

dia multa é de em trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato, 

pois o acusado detém parca situação financeira.-- Maurício dos 

Santos:.........................Diante da análise de todas as circunstâncias 

cabíveis, fixo a pena definitiva em 06 anos de reclusão e 600 dias multa. 

Levando em consideração a condição financeira do acusado fixo o valor 

do dia multa em trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato.- 

Regime de cumprimento:..................Esse dispositivo determinava o regime 

inicial fechado para as condenações por crimes hediondos e equiparados 

e, como consequência, passou a valer as regras do artigo 33 do Código 

Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 1016 Nr: 73-48.1998.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Carmo de Oliveira, Alvaro Carvalho dos 

Santos, Mariza Soares Mendes.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Cruz Moreira - 

OAB:6799, Francisco de Assis da Silva Lopes - OAB:3675/MT, 

Gerson Valério Pouso - Subprocurador Geral - OAB:Proc. Est., 

Natália Maria Pereira dos Santos. (Proc.do Estado) - OAB:********, 

Wylerson Verano de Aquino Sousa - OAB:3.968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Carvalho dos Santos 

- OAB:12562/MT

 Autos n. 73-48.1998.811.0005.

I – Com o objetivo de dar efetividade a presente execução defiro o pedido 

de penhora online no valor de R$ 73.542,76.

II – Efetivada a penhora proceda à transferência para a conta de depósito 

judicial do e. Tribunal de Justiça deste Estado, com posterior vinculação ao 

presente feito.

III – Cumprido o item II intime-se o executado da penhora, ficando ciente de 

que decorrido o prazo sem manifestação o valor, limitado ao montante da 

dívida, será liberado em favor do exequente.

IV – Int.

Diamantino/MT, 24 de julho de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000496-24.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANIELLI MEIRA SEGATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EROS ROGERIO BARROS ARAUJO (REQUERIDO)

Valdinei Rodrigues da Silva (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 27/06/2018 às 08hs40min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011014-27.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMARA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8011014-27.2012.8.11.0005; Valor causa: R$ 24.880,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE CIVIL]. Parte Autora: REQUERENTE: ZILMARA DE 

SOUZA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR 

Vistos. 1 – Em razão da penhora online de dinheiro positiva, conforme 

telas em anexo, intime-se a parte executada, por meio de seu advogado, 

ou, na ausência de advogado, pessoalmente, por via eletrônica ou carta 

direcionada ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos 

autos, para eventual manifestação no prazo de 5 dias, tudo na forma 854, 

§ 2º e § 3º, do CPC. “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PENHORA ON-LINE. AUSÊNCIA DE TERMO. JUNTADA DOS EXTRATOS DA 

OPERAÇÃO. POSTERIOR INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE 

IMPUGNAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 475-J, § 1º, DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. FINALIDADE ATENDIDA. 

PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. 1. A lavratura do auto de penhora ou de sua 

redução a termo, com posterior intimação da parte executada para, 

querendo, apresentar impugnação, assegura-lhe o conhecimento da exata 

identificação do bem sobre o qual recaiu a constrição. 2. Havendo 

penhora on-line, não há expedição de mandado de penhora e de 

avaliação, uma vez que a constrição recai sobre numerário encontrado em 

conta-corrente do devedor, sendo desnecessária diligência além das 

adotadas pelo próprio magistrado por meio eletrônico. 3. Se a parte pode 

identificar, com exatidão, os detalhes da operação realizada por meio 

eletrônico (valor, conta-corrente, instituição bancária) e se foi 

expressamente intimada para apresentar impugnação no prazo legal, 

optando por não fazê-lo, não é razoável nulificar todo o procedimento por 

estrita formalidade. Aplicação dos princípios da instrumentalidade das 

formas e pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo). 4. 

Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido. (REsp 

1195976/RN, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 05/03/2014)”. 2 – Decorrido o prazo 

de 5 dias, transformado o bloqueio em penhora ex vi legis (art. 854, § 5º, 

do CPC), e nada sendo requerido, libere-se o valor em favor da parte 

credora por meio de transferência bancária, após 15 dias, ou requeira o 

credor e devedor o que dê direito, nos mesmos 15 dias, na forma do artigo 

525, § 11, do CPC. 3 - Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 03 de abril de 

2018 José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012263-42.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

REMALI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDES MANTELLI JUNIOR OAB - MT0017540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI DA SILVA VANNI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE
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CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8012263-42.2014.8.11.0005; Valor causa: R$ 8.223,15; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[COMPRA E VENDA]. Parte 

Autora: EXEQUENTE: REMALI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 

EPP Parte Ré: EXECUTADO: VANDERLEI DA SILVA VANNI Vistos, etc. 

Considerando que o valor bloqueado é insuficiente para o adimplemento da 

obrigação e tendo em vista que a busca pelo sistema renajud foi negativo, 

intime-se a parte exequente para que se manifeste no prazo de 05 dias 

indicando bens passíveis de penhora. Cumpra-se. Diamantino, 03 de abril 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000850-49.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTINA SEBASTIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL DA CRUZ SALES DE BRITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000850-49.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

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

Autora: EXEQUENTE: ERNESTINA SEBASTIANA DA SILVA Parte Ré: 

EXECUTADO: MANOEL DA CRUZ SALES DE BRITO Vistos, etc. 

Considerando que o valor bloqueado é insuficiente para o adimplemento da 

obrigação e tendo em vista que a pesquisa pelo sistema renajud restou 

infrutífera, intime-se a parte exequente para que sindique bens passíveis 

de penhora no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. 

Diamantino, 03 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010482-48.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VERA MARIA FURLAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEKSIAN SCHENKEL DE BASTIANI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TARYANNE OLIVEIRA SAMPAIO OAB - MT22956/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010482-48.2015.8.11.0005; Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO CIVIL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: VERA MARIA FURLAN 

Parte Ré: REQUERIDO: ALEKSIAN SCHENKEL DE BASTIANI Vistos etc. 

Intime-se a parte executada através de seu patrono, para que se 

manifeste no prazo de 05 dias quanto ao pedido da parte exequente de id. 

12204491. Cumpra-se. Diamantino, 03 de abril de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010498-65.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010498-65.2016.8.11.0005; Valor causa: R$ 31.719,36; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

CIVIL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / 

EXECUÇÃO]. Parte Autora: REQUERENTE: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ Parte Ré: REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT Vistos, etc. Devolva-se os autos ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça para a realização 

do cálculo de liquidação, observando-se a informação de que o exequente 

abriu mão do valor que excede o teto do RPV. Cumpra-se. Diamantino, 03 

de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010502-05.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010502-05.2016.8.11.0005; Valor causa: R$ 31.719,36; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

CIVIL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / 

EXECUÇÃO]. Parte Autora: REQUERENTE: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ Parte Ré: REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT Vistos, etc. Devolva-se os autos ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça para a realização 

do cálculo de liquidação, observando-se a informação de que o exequente 

abriu mão do valor que excede o teto do RPV. Cumpra-se. Diamantino, 03 

de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010499-50.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010499-50.2016.8.11.0005; Valor causa: R$ 31.719,36; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

CIVIL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / 

EXECUÇÃO]. Parte Autora: REQUERENTE: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ Parte Ré: REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT Vistos, etc. Devolva-se os autos ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça para a realização 

do cálculo de liquidação, observando-se a informação de que o exequente 

abriu mão do valor que excede o teto do RPV. Cumpra-se. Diamantino, 03 

de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010500-35.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE
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CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010500-35.2016.8.11.0005; Valor causa: R$ 31.719,31; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

CIVIL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / 

EXECUÇÃO]. Parte Autora: REQUERENTE: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ Parte Ré: REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT Vistos, etc. Devolva-se os autos ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça para a realização 

do cálculo de liquidação, observando-se a informação de que o exequente 

abriu mão do valor que excede o teto do RPV. Cumpra-se. Diamantino, 03 

de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000422-67.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN DO NASCIMENTO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000422-67.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: EDIVAN DO NASCIMENTO PEREIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos, etc. Em análise as movimentações do 

processo, verifico que não há registro de intimação do patrono da parte 

autora da decisão de id. 1043129, via DJE. Assim, intime-se a parte autora 

através de seu patrono , via DJE, para cumprimento da decisão 

mencionada no prazo estabelecido. Após o decurso do prazo, havendo ou 

não manifestação, concluso. Cumpra-se. Diamantino, 03 de abril de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012467-91.2011.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARTHA FONSECA MANZANO TRABACHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT0007900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL S/A) (REQUERIDO)

ACL COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDAB - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

Gustavo Cantarelli OAB - MT0011964A-N (ADVOGADO)

NAMIR LUIZ BRENNER OAB - MT11326/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8012467-91.2011.8.11.0005; Valor causa: R$ 20.400,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Parte Autora: REQUERENTE: MARTHA FONSECA 

MANZANO TRABACHIN Parte Ré: REQUERIDO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL S/A), ACL COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDAB - EPP 

Vistos, etc. Considerando que o bloqueio online bem como a pesquisa 

renajud restaram infrutíferos, intime-se a parte exequente para que 

manifeste-se indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 05 dias 

sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 03 de abril de 

2018 José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000437-36.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SANTANA PEREIRA DE LOYOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que o Recurso Inominado ID 12442274 bem como as 

guias de recolhimento foram interpostos no prazo legal. Certifico ainda, 

envio intimação para o recorrido querendo apresentar contrarrazões 

recursais no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001263-62.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE FLAUZINO DO CARMO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimação para os advogados das Partes, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 09/05/2018 às 08hs00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001527-79.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA XAVIER PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que o Recurso Inominado ID 12479393, bem como a 

guias de recolhimento foram interpostos no prazo legal. Certifico ainda, 

envio intimação para o recorrido querendo apresentar contrarrazões 

recursais no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001118-06.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIO CASSIANO BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que o Recurso Inominado ID 1244279 foram 

interpostos no prazo legal, bem como requer os benefícios da justiça 

gratuita. Certifico ainda, envio intimação para o recorrido querendo 

apresentar contrarrazões no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001285-23.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DANIEL GOMES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que o Recurso Inominado ID 12451441 foram 

interpostos no prazo legal, bem como requer os benefícios da justiça 
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gratuita. Certifico ainda, envio intimação para o recorrido querendo 

apresentar contrarrazões no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001556-32.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que o Recurso Inominado ID 12445105 foi interposto 

no prazo legal, bem como requer os benefícios da justiça gratuita. Certifico 

ainda, envio intimação para o recorrido querendo apresentar 

contrarrazões no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010911-88.2010.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS OAB - MT0009569A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE CANDIDO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIDES MANTELLI JUNIOR OAB - MT0017540A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que nesta data envio intimação ao patrono do 

requerente para no prazo legal manifestar sobre o prosseguimento do 

feito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010493-43.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010493-43.2016.8.11.0005; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JULIO 

CESAR ESPIRITO SANTO Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Expeça-se 

mandado de constatação, devendo o Sr. Oficial de Justiça constatar se a 

parte autora reside no endereço informado na petição inicial, qual seja Rua 

Joaquim Murtinho, nº 552, Centro, Alto Paraguai-MT. Cumpra-se. 

Diamantino, 04 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz De Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010425-93.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010425-93.2016.8.11.0005; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JULIO 

CESAR ESPIRITO SANTO Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Expeça-se 

mandado de constatação, devendo o Sr. Oficial de Justiça constatar se a 

parte autora reside no endereço informado na petição inicial, qual seja Rua 

Joaquim Murtinho, nº 552, Centro, Alto Paraguai-MT. Cumpra-se. 

Diamantino, 04 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz De Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010447-54.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010447-54.2016.8.11.0005; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JULIO 

CESAR ESPIRITO SANTO Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Expeça-se 

mandado de constatação, devendo o Sr. Oficial de Justiça constatar se a 

parte autora reside no endereço informado na petição inicial, qual seja Rua 

Joaquim Murtinho, nº 552, Centro, Alto Paraguai-MT. Cumpra-se. 

Diamantino, 04 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz De Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000587-17.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000587-17.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[DIREITO DE IMAGEM, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JULIO CESAR ESPIRITO SANTO Parte Ré: REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Expeça-se mandado de constatação, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

constatar se a parte autora reside no endereço informado na petição 

inicial, qual seja Rua Joaquim Murtinho, nº 552, Centro, Alto Paraguai-MT. 

Cumpra-se. Diamantino, 04 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

De Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000900-75.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ARMINDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO)

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido ADRIANO para responder o 

recurso no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010241-11.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SABO OLIVEIRA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIUSDELAR LOPES PEREIRA OAB - MT0012652A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON RODRIGUES TANAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010241-11.2014.8.11.0005; Valor causa: R$ 3.640,63; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[CHEQUE]. 

Parte Autora: REQUERENTE: JOSE SABO OLIVEIRA SOBRINHO Parte Ré: 

REQUERIDO: ADILSON RODRIGUES TANAN Vistos etc. Recebo o recurso 

no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. 

Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. Ante a afirmação da parte recorrente de ser 

desprovido de recurso financeiro, concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, sem prejuízo de possível revogação posterior, com 

fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. 

Diamantino, 03 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010727-93.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO MARTINS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010727-93.2014.8.11.0005; Valor causa: R$ 28.960,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE CIVIL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Parte 

Autora: REQUERENTE: OSVALDO MARTINS DE ALMEIDA Parte Ré: 

REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a 

teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. 

Diamantino, 03 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010024-31.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010024-31.2015.8.11.0005; Valor causa: R$ 30.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Parte Autora: REQUERENTE: 

SEBASTIAO DA SILVA DE LIMA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos 

etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 

43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente 

certificado, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Ante a afirmação da parte recorrente 

de ser desprovido de recurso financeiro, concedo os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, sem prejuízo de possível revogação 

posterior, com fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se. Diamantino, 03 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001279-16.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM OZORIO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - MT0014449A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001279-16.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOAQUIM OZORIO 

BARBOSA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos etc. 

Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da 

Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente 

certificado, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Ante a afirmação da parte recorrente 

de ser desprovido de recurso financeiro, concedo os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, sem prejuízo de possível revogação 

posterior, com fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se. Diamantino, 03 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010625-37.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 
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8010625-37.2015.8.11.0005; Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

WANDERLEY MORAIS Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. 

Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da 

Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente 

certificado, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Ante a afirmação da parte recorrente 

de ser desprovido de recurso financeiro, concedo os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, sem prejuízo de possível revogação 

posterior, com fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se. Diamantino, 03 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000409-68.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MENDES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000409-68.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 35.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: MARIA APARECIDA MENDES RODRIGUES Parte Ré: 

REQUERIDO: SICREDI CENTRO NORTE Vistos etc. Recebo o recurso no 

efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Ante a afirmação da parte recorrente de ser desprovido de recurso 

financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, sem 

prejuízo de possível revogação posterior, com fulcro no artigo 54, 

parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, 03 de abril de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000340-02.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON FELIX DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS DE OLIVEIRA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000340-02.2018.8.11.0005; Valor causa: R$ 37.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: GELSON FELIX DA CUNHA Parte Ré: REQUERIDO: 

DOUGLAS DE OLIVEIRA - EPP Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como não 

será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a 

probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir 

de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). No caso dos autos e após análise dos documentos 

anexados com a inicial, entendo ausente a probabilidade do direito 

alegado, uma vez que não é possível constatar se o defeito ocorrido no 

motor do veículo decorre do serviço anteriormente prestado pela 

reclamada. Além do mais, caso deferida a tutela antecipada requerida, 

visualiza-se um grande perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado, nos termos do artigo 300, § 3º, do Código de Processo Civil, 

uma vez que o autor não prestou caução idônea nos autos a fim de 

assegurar e reversibilidade da medida, sendo prudente aguardar a 

instrução processual. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela provisória 

de urgência. II. DESIGNE-SE audiência de conciliação, devendo serem 

citadas e intimadas a partes reclamadas para que compareçam a 

audiência designada, sob pena de serem aplicados os efeitos da revelia e 

confissão. Na hipótese de não haver acordo, apresentarem contestação, 

no prazo de no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação. III. Intime–se a parte reclamante para que compareça na 

audiência, sua ausência implicará na extinção do processo sem resolução 

de mérito. IV. Defiro o pedido de justiça gratuita. Diamantino, 03 de abril de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010841-66.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JARDEL FERRARINI GUERINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010841-66.2013.8.11.0005; Valor causa: R$ 27.120,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JARDEL 

FERRARINI GUERINI Parte Ré: REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos etc. 

Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da 

Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente 

certificado, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Diamantino, 03 de abril de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000068-42.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000068-42.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JOAO JOSE DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: DISMOBRAS 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A Vistos etc. Recebo o recurso no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 
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havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Diamantino, 04 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000927-58.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE ALMEIDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - MT0014449A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000927-58.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: CRISTIANE DE ALMEIDA PEREIRA 

Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do 

que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. 

Diamantino, 04 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-11.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINERE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000126-11.2018.8.11.0005; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JUCINERE FERREIRA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. I. Dispõe o 

artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia 

(§ 2º), bem como não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero 

asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto é, de 

uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das 

alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). Esses 

autores também afirmam que “a probabilidade do direito que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). No caso dos autos 

e após análise dos documentos anexados com a inicial observo a 

inexistência de perigo de dano em aguardar o resultado útil do processo, 

uma vez que em consulta ao SPC e SERASA constata-se que a autora 

possui outra inscrição creditícia em seu nome, conforme extrato que junto 

aos autos na oportunidade. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela 

provisória de urgência. II. DESIGNE-SE audiência de conciliação, devendo 

ser citada e intimada a reclamada para que compareça a audiência 

designada, sob pena de serem aplicados os efeitos da revelia e 

confissão. Na hipótese de não haver acordo, apresentar contestação, no 

prazo de no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação. III. Intime–se a parte reclamante para que compareça na 

audiência, consignando que sua ausência implicará na extinção do 

processo sem resolução de mérito. IV. Considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu 

favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento 

no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. V. Defiro o pedido de justiça 

gratuita. Cumpra-se. Diamantino, 04 de abril de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000992-53.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES ALVES DA GRACA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES OAB - MT18798/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELI TATIANE DE MATOS CORREA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000992-53.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 9.414,65; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[INADIMPLEMENTO, 

OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: EUCLIDES ALVES DA GRACA Parte Ré: EXECUTADO: KELI 

TATIANE DE MATOS CORREA Vistos, etc. Indefiro o pedido de id. 

12520658, uma vez que diferentemente do alegado pela parte exequente, 

o Sr. Oficial de Justiça realizou a tentativa de penhora de bens da 

executada conforme se verifica da certidão de id. 11154751, contudo, não 

logrou êxito. Assim, intime-se a parte exequente para que dê continuidade 

aos atos executórios, requerendo a medida pertinente no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se. Diamantino, 04 de 

abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz De Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010163-17.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LINO SANTANA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA COCCO BUSANELLO OAB - MT0009770A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010163-17.2014.8.11.0005; Valor causa: R$ 28.960,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, CONTRATOS DE CONSUMO, FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: LINO SANTANA DA COSTA Parte Ré: REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

1 – Libere-se o valor mediante alvará de levantamento em favor da parte 

exequente. 2 – Por consequência, considerando a liberação dos valores, 

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

EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas 

as formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 03 de abril de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010031-28.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CARVALHO GOIS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010031-28.2012.8.11.0005; Valor causa: R$ 21.800,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: MANOEL CARVALHO GOIS Parte Ré: REQUERIDO: 

AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos, etc. 1 – Liberem-se os valores 

de id. 3780911 e id. 12469020 mediante alvará de levantamento em favor 

da parte exequente. 2 – Por consequência, considerando a liberação dos 

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

JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 03 de abril de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010551-80.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA FERNANDES ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010551-80.2015.8.11.0005; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ALEXANDRA FERNANDES ALENCAR Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que a 

parte reclamante desistiu da demanda, somente resta HOMOLOGAR tal 

pretensão, com fulcro no artigo 200, parágrafo único, do CPC, de modo 

que julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 485, inciso VIII, do CPC c/c o artigo 51, "caput", da Lei n. 9.099/95, 

bem como do Enunciado 90 do FONAJE. Publique-se. Cumpra-se. Após o 

trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo. DIAMANTINO, 3 de abril de 2018. JOSE MAURO NAGIB 

JORGE Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010795-82.2010.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SATIL ANASTACIO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR OAB - MT0014702S 

(ADVOGADO)

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR MASSIROLI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WIRAN DA SILVA OAB - MT0011861S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010795-82.2010.8.11.0005; Valor causa: R$ 9.800,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

CIVIL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: SATIL 

ANASTACIO FERREIRA Parte Ré: REQUERIDO: VALDIR MASSIROLI Vistos, 

etc. Em análise aos autos, verifico que mesmo intimada a dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, a parte exequente se 

manteve inerte. Pois bem. Como é sabido, é ônus da parte interessada 

proceder todos os atos e diligências necessárias para o regular 

andamento do processo, não podendo a ação se perpetuar no tempo por 

falta de diligências que compete à parte. Assim, considerando a inércia da 

parte exequente, que não promoveu os atos e as diligências que lhe 

cabiam, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, 

inciso II e III do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (Art. 54 

da Lei 9.099/95). P. I. C. Diamantino, 03 de março de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010397-28.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WOXITON QUEIROZ FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010397-28.2016.8.11.0005; Valor causa: R$ 84,67; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: WOXITON QUEIROZ FERREIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor 

mediante alvará de levantamento em favor da parte exequente. 2 – Por 

consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 03 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000775-10.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

HALLANA CAROLINE DE ALMEIDA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA OAB - MT0018618A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000775-10.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: HALLANA CAROLINE DE 

ALMEIDA CAMPOS Parte Ré: REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. HOMOLOGO 

o projeto de sentença proferida pela Juíza Leiga por ocasião da audiência 

de instrução e julgamento, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino, 04 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001469-77.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

D. S. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O. F. M. (EXECUTADO)

 

Intimar a parte autora para manifestar sobre a certidão negativa do oficial 

de justiça juntada sob a ID 9089942, no prazo de dez dias, requerendo o 

que entender de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 153328 Nr: 5948-04.2015.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSDC, EDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA PAULA LANDIM DA SILVA 

FLESCH - OAB:14932, CLEITON FILGUEIRA SALES - OAB:23929/O, 

DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 6.526-B, RENATO CINTRA 

FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 do DR. CLEITON FILGUEIRA SALES, OAB/MT 23.929 para requerer o que 

for de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 173089 Nr: 6842-43.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:, CLEITON FILGUEIRA SALES - 

OAB:23929/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE WILLIAM CHORMIAK - 

OAB:MT 14861

 Vistos etc.

Realizada audiência de conciliação entre as partes, esta restou inexitosa.

Assim, intime-se a executada para desocupar o imóvel, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de multa de R$ 50,00 (cinquenta reais) por dia.

Decorrido o prazo, intime-se o exequente para requerer o que de direito.

Cumpra-se, servindo cópia da presente como Mandado de Intimação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 203811 Nr: 1204-58.2018.811.0037

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDD, LFD, CCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDJ, CDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOJI IKEDA - OAB:GO/ 29183, 

HILDEVALDO JOSÉ DE OLIVEIRA - OAB:22456-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILDEVALDO JOSÉ DE 

OLIVEIRA - OAB:22456-GO

 Vistos etc.

Trata-se de ação de adoção c/c pedido liminar de guarda proposta por 

Eldimar Divino Dutra e Lilian Fonseca Dutra contra Ruan Carlos Camargo 

de Carvalho, Luciana Camargo de Jesus e Carlos de Carvalho, na 

Comarca de Inhumas/GO, na qual foi proferida decisão declinando a 

competência para processamento e julgamento do presente feito para esta 

Comarca, eis que os autores e a criança se mudaram para o Município de 

Primavera do Leste/MT.

Ressalto que o pleito liminar ainda não foi analisado, contudo, ao que tudo 

indica, o infante se encontra sob os cuidados dos requerentes desde a 

data em que o Conselho Tutelar o entregou para o casal, o que ocorreu no 

dia 02/05/2011 (fl. 10), eis que se encontraria em situação de risco, 

sofrendo maus tratos.

Diante da não localização dos genitores do infante, estes foram citados 

por edital (fl. 151), no entanto, não houve a certificação quanto ao 

decurso do prazo para a apresentação de contestação e constituição de 

advogado.

 Desde a data em que o casal se mudou para esta Comarca, cuja notícia 

aportou aos autos por meio do Conselho Tutelar, em relatório 

confeccionado em 12/06/2012 (fls. 42/43), não foi realizado estudo 

psicossocial na residência dos autores, para acompanhar como se 

encontra o infante neste Município, portanto, determino que referida 

providência seja cumprida, com absoluta prioridade, devendo ser juntado 

relatório, no prazo de 05 (cinco) dias, atentando-se para o endereço dos 

autores informado às fls. 139/140.

Após, dê-se vista às partes e ao MP.

Sem prejuízo, desde já designo audiência para a oitiva dos requerentes 

para o dia 16/05/2018, às 13h45min.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 12 de Março de 2018.

 Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001548-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HERMES LOCATELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO)

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARBOSA E DALLA ROSA LTDA (RÉU)

 

C E R T I D Ã O O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA 

DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento 

a decisão retro, designa-se a audiência de conciliação para o dia 20 de 

junho de 2018, às 14h00min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum 

desta Comarca. As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Primavera do Leste-MT, 02 de abril de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001538-75.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR MANOEL OAB - MT0017799A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa a audiência de conciliação para o dia 13 de 

junho de 2018, às 15h00min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum 

desta Comarca. As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Primavera do Leste-MT, 26 de março de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001662-58.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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ELBER ALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA 

DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento 

a decisão retro, designa-se a audiência de conciliação para o dia 20 de 

junho de 2018, às 13h30min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum 

desta Comarca. As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Primavera do Leste-MT, 02 de abril de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004003-91.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DU PONT DO BRASIL S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ VICTOR PARENTE SENA OAB - MT11789/O-O (ADVOGADO)

FERNANDO ADDINY ZIROLDO OAB - SP293548 (ADVOGADO)

PAULO HENRIQUE CABRERA RODRIGUES OAB - SP348113 (ADVOGADO)

RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO OAB - SP318809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO)

 

Certifico que nesta data o advogado da parte exequente fica INTIMADO 

para comparecer em cartório e retirar a certidão de registro de penhora, 

mediante o pagamento da guia concernente a certidão de tramitação sem 

busca. O registro da penhora, na matrícula do imóvel deverá ser 

comprovada nos autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000255-51.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000255-51.2017.8.11.0037 AUTOR: CELIA ALVES DE OLIVEIRA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se 

de cumprimento de sentença proposta por Célia Alves de Oliveira em face 

de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro S/A, ambos qualificados 

nos autos em epígrafe. A obrigação executada foi integralmente adimplida, 

consoante petição inclusa (Id11228778). Isto posto, extinto o crédito pelo 

pagamento, declaro satisfeita a obrigação e julgo extinto o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 526, §3º, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se alvará, na forma postulada (Id11235881), 

mediante prévio cumprimento do disposto no artigo 450, §3º, da CNGC. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 12 de março de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000771-71.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GUILHERME MARTINEZ DE AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do Processo: 

1000771-71.2017.8.11.0037, : Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, SEGURO]. EXEQUENTE: JOAO 

GUILHERME MARTINEZ DE AMORIM EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de cumprimento 

de sentença proposto por JOÃO GUILHERME MARTINEZ DE AMORIM em 

face de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, qualificados nos autos em 

epígrafe. A obrigação executada foi integralmente adimplida, consoante 

petição inclusa (Id 11439680). Isto posto, extinto o crédito pelo pagamento, 

declaro satisfeita a obrigação e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 526, §3º, do Código de 

Processo Civil Expeça-se alvará, na forma postulada (Id.11464710), 

mediante prévio cumprimento do disposto no artigo 450, §3º, da CNGC. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 19 de março de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000185-34.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BERNADETTE ARAUJO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORAH KAROLLINNY DE OLIVEIRA FERREIRA OAB - MT22114/O 

(ADVOGADO)

SAMOEL DA SILVA OAB - MT0005621A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000185-34.2017.8.11.0037 AUTOR: MARIA BERNADETTE ARAUJO 

RAMOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença proposta 

por Maria Bernadette Araújo Ramos em face de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro S/A, ambos qualificados nos autos em epígrafe. A 

obrigação executada foi integralmente adimplida, consoante petição 

inclusa (Id 11913617). Isto posto, extinto o crédito pelo pagamento, declaro 

satisfeita a obrigação e julgo extinto o processo com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 526, §3º, do Código de Processo Civil. Expeça-se 

alvará, na forma postulada (Id 11913617), mediante prévio cumprimento do 

disposto no artigo 450, §3º, da CNGC. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. P.R.I.C. Primaverado do 

Leste (MT), 12 de março de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000357-73.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIOMAR MACHADO DE FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

seguradora lider dos consorcios do seguro dpvat (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000357-73.2017.8.11.0037 AUTOR: DIOMAR MACHADO DE FRANCA 

RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Diomar 

Machado de França em face de Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro S/A, ambos qualificados nos autos em epígrafe. A obrigação 

executada foi integralmente adimplida, consoante petição inclusa (Id 

11398588). Isto posto, extinto o crédito pelo pagamento, declaro satisfeita 

a obrigação e julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 526, §3º, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará, 
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na forma postulada (Id 11398588), mediante prévio cumprimento do 

disposto no artigo 450, §3º, da CNGC. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. P.R.I.C. Primavera do Leste 

(MT), 12 de março de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000220-91.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOMBARDA & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Diante da manifestação contida no Id. 12185906, INTIMO o causidico para 

informar os dados bancários e pessoais completos da parte beneficiária 

para a confecção do alvará judicial. Prazo: 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000126-80.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA LAURINDA PAULO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUBER ALVES PEIXOTO DE FARIA OAB - MT19165/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

BANCO RCI BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

CAROLINA KANTEK GARCIA NAVARRO OAB - PR0033743A 

(ADVOGADO)

 

Intimo a parte autora para informar no autos os dados bancários 

completos da parte beneficiária para a expedição do alvará judicial. Prazo: 

10 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 30717 Nr: 2937-50.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARAMURU ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLADIR GAIATTO, LIAMARA TERESINHA 

GAIATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:MT 8239-B, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:11436

 Processo nº 2937-50.2004.811.0037 (Código 30717)

Ação de Cumprimento de Sentença

Exequente: Caramuru Alimentos Ltda

Executadas: Gladir Gaiatto e Outra

Vistos etc.

A parte exequente requer a expedição de ofício online ao Sistema 

BACENJUD, com vistas a promover o bloqueio nas contas bancárias 

eventualmente encontradas em nome da parte executada.

Há viabilidade jurídica no pleito formulado pela parte exequente, visto que o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso aderiu ao Termo de 

Convênio de Cooperação Técnico-Institucional firmado entre o Superior 

Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal e o Banco Central do 

Brasil.

Outrossim, a penhora de dinheiro obedece a ordem estabelecida no artigo 

835 do Código de Processo Civil, constituindo pretensão legítima do 

credor.

Ressalte-se, oportunamente, que não se trata de quebra do sigilo 

bancário, pois a penhora limita-se a quantia cobrada em ação judicial, sem 

perquirições indevidas sobre as operações financeiras realizadas ou 

sobre a totalidade do ativo inserido na conta respectiva.

De fato, constituindo a penhora online recurso legítimo para o 

prosseguimento regular do feito, com o consequente adimplemento 

coercitivo da obrigação pecuniária, mister a efetivação da medida, nos 

termos legais, para a realização do direito.

Isto posto, defiro o requerimento de penhora sobre os ativos financeiros 

da parte executada (fls.144).

Inexitosa a diligência, conclusos para análise do requerimento de ajustes 

fiscais.

Certifique-se sobre o efetivo levantamento da penhora do veículo indicado 

(fls.146/152).

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se na forma da lei.

Primavera do Leste (MT), 13 de março de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 32075 Nr: 194-33.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO SAM AGRICULTURA E PECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROGÉRIO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, ELIAS HORÁCIO DA SILVA - OAB:MT/816, 

ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - OAB:MT/10074, JOACIR JOLANDO 

NEVES - OAB:MT 3610-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 Processo nº 194-33.2005.811.0037 (Código 32075)Ação de Execução 

para Entrega de Coisa IncertaExequente: Agro-Sam Agricultura e Pecuária 

LtdaExecutado: Paulo Rogério GomesVistos etc.Trata-se de requerimento 

de requisição de cópia das últimas declarações de imposto de renda da 

parte executada, sob o fundamento de que referido documento é 

imprescindível para a localização de bens da parte devedora, passíveis de 

e ANDRADE NERY, Rosa Maria de. in Código de Processo Civil Comentado 

e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor. 6ª ed. Ed. Revista 

dos Tribunais. p. 729).Por essa forma, em que pese a excepcionalidade da 

medida proposta, julgo legítima a pretensão do credor em obter 

esclarecimentos, mediante requisição judicial, sobre o cadastro patrimonial 

do devedor, visto que “-se em local reservado, em pasta própria, 

cientificando-se a parte exequente de seu conteúdo e certificando no 

processo essa ocorrência, nos termos do artigo 477 da CNGC.Decorridos 

6 (seis) meses do arquivamento dos ofícios prestando informações 

econômico-financeiras do contribuinte, serão eles destruídos por 

incineração ou processo equivalente, na forma do §2º do artigo 477 da 

CNGC. Cientifique-se a parte exequente sobre o cumprimento parcial da 

ordem de penhora online, consoante detalhamento de ordem judicial de 

bloqueio de valores anexo, intimando-a, no mesmo ato, para indicar bens 

passíveis de penhora em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do 

curso processual da execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do 

Código de Processo Civil. Intime-se a parte executada sobre a constrição 

bancária (Prov.nº 04/2007-CGJ). Cumpra-se integralmente a determinação 

judicial derradeira (fls.146).Às providências.Primavera do Leste (MT), 18 

de março de 2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 41750 Nr: 4198-79.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEROPREST COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL IMPORTADORA NOSSA 

SENHORA DE FÁTIMA LTDA - ME, AZILDA DA SILVA BASTOS, JOSUÉ 

BASTOS CORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO TEIXEIRA NASSER - 

OAB:17973, FRANCO CRAVEIRO DE SÁ NETO - OAB:GO-14277, Lando 

Borges Bottosso - OAB:26158/GO, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341, RAPHAEL GODINHO PEREIRA - OAB:23557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4198-79.2006.811.0037 (Código 41750)

Ação de Execução Baseado em Título Executivo Extrajudicial

Exequente: Aeroprest Comércio de Derivados de Petróleo Ltda

Executado: Comercial Importadora Nossa Senhora de Fátima Ltda - ME

Vistos etc.

Renove-se a penhora online, via sistema BACENJUD, consoante postulado 
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(fls.115/116).

Cumpra-se integralmente a determinação judicial derradeira (fls.111).

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Primavera do Leste (MT), 19 de março de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 58094 Nr: 5734-57.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SCARTON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICOMEDES LINDOLFO FREITAS 

NETO - OAB:9277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5734-57.2008.811.0037 (Código 58094)

Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial

Exequente: João Scarton

Executado: Agrenco do Brasil S/A

Vistos em correição permanente.

Certifique-se, mediante acesso ao sistema eletrônico do TJSP, a eventual 

decretação da falência da parte executada, extraindo cópia da decisão 

respectiva.

Em seguida, imediata conclusão.

 Cumpra-se com urgência.

Primavera do Leste (MT), 20 de março de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 24101 Nr: 951-95.2003.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROGÉRIO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - OAB:MT 

4735, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:MT/644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 Processo nº 951-95.2003.811.0014 (Código 24101)Ação de Execução 

para Entrega de Coisa Incerta convertida em Execução por Quantia 

CertaExequente: ADM do Brasil Ltda Executado: Paulo Rogério 

GomesVistos etc.Trata-se de requerimento de requisição de cópia das 

últimas declarações de imposto de renda da parte executada, sob o 

fundamento de que referido documento é imprescindível para a localização 

de bens da parte devedora, passíveis de penhora.A assertiva é 

pertinente, eis que o pleito executório encontra-se obstaculizado em razão 

da ausência de localização de bens penhoráveis.Assim, diante da total 

impossibilidade da parte exequente obter, extrajudicialmente, informações 

sobre a existência de outros bens ou rendas em nome do devedor, é 

necessária a pronta intervenção judicial para regular realização do direito 

invocado, haja vista que “só se apresenta razoável a iniciativa do juiz, 

quando for demonstrada a impossibilidade de a parte obter pessoalmente 

a informação” (NERY JUNIOR, Nelson e ANDRADE NERY, Rosa Maria de. 

in Código de Processo Civil Comentado e Legislação , arquive-se em local 

reservado, em pasta própria, cientificando-se a parte exequente de seu 

conteúdo e certificando no processo essa ocorrência, nos termos do 

artigo 477 da CNGC.Decorridos 6 (seis) meses do arquivamento dos 

ofícios prestando informações econômico-financeiras do contribuinte, 

serão eles destruídos por incineração ou processo equivalente, na forma 

do §2º do artigo 477 da CNGC. Cientifique-se a parte exequente sobre a 

ausência de saldo para cumprimento da ordem de penhora online, 

consoante detalhamento de ordem judicial anexo.Cumpra-se integralmente 

a determinação judicial derradeira (fls. 232).Às providências.Primavera do 

Leste (MT), 20 de março de 2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 46302 Nr: 1808-05.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO E CULTURA DE 

PRIMAVERA DO LESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOLFO HERBERTS, LEOCÁDIA BENDER 

HERBERTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique Magalhães 

Fernandes - OAB:18804/MT, DANIELA CABETTE DE ANDRADE - 

OAB:9889-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 Processo nº 1808-05.2007.811.0037 (Código 46302)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Sociedade Mantenedora de Ensino e Cultura de Primavera do 

Leste Ltda

Executado: Adolfo Herberts Neto

Executado: Adolfo Herberts

Executado: Leocádia Bender Herberts

Vistos em correição permanente.

A parte exequente requer a expedição de ofício online ao Sistema 

BACENJUD, com vistas a promover o bloqueio nas contas bancárias 

eventualmente encontradas em nome da parte executada.

Há viabilidade jurídica no pleito formulado pela parte exequente, visto que o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso aderiu ao Termo de 

Convênio de Cooperação Técnico-Institucional firmado entre o Superior 

Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal e o Banco Central do 

Brasil.

Outrossim, a penhora de dinheiro obedece a ordem estabelecida no artigo 

835 do Código de Processo Civil, constituindo pretensão legítima do 

credor.

Ressalte-se, oportunamente, que não se trata de quebra do sigilo 

bancário, pois a penhora limita-se a quantia cobrada em ação judicial, sem 

perquirições indevidas sobre as operações financeiras realizadas ou 

sobre a totalidade do ativo inserido na conta respectiva.

De fato, constituindo a penhora online recurso legítimo para o 

prosseguimento regular do feito, com o consequente adimplemento 

coercitivo da obrigação pecuniária, mister a efetivação da medida, nos 

termos legais, para a realização do direito.

Isto posto, defiro o requerimento de penhora sobre os ativos financeiros 

da parte executada (fls.135/137), bem com o levantamento do valor 

penhorado às fls. 133.

 Infrutífero o bloqueio eletrônico, conclusos para análise dos 

requerimentos relativos ao INFOJUD e BACENJUD.

Concluídas as diligências, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 20 de março de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direit

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 71574 Nr: 3889-19.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGUAÇU MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ROBERTO SANTOS SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 4336-A, 

DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, Flavio Araujo Lemes 

Ferreira - OAB:12263 /MT, MARCOS AURELIO DE ALMEIDA - 

OAB:12282-B/MT, TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - OAB:MT 8.623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Processo nº 3889-19.2010.811.0037 (Código 71574)

Ação Monitória convertida em Ação de Execução

Exequente: Iguaçu Máquinas Agrícolas Ltda

Executado: Marco Roberto Santos Silveira

Vistos em correição permanente.

Certifique-se quanto ao prazo de impugnação (CPC, art.525).

Autorizo a expedição de alvará, na forma postulada (fls.105).

Penhore-se o veículo indicado, nos moldes do artigo 845, §1º, do Código 

de Processo Civil, removendo-o das mãos do devedor e entregando-o à 

parte exequente, na condição de fiel depositário, ressalvada a posse de 
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terceiro.

Ato contínuo, avalie-se o bem, no prazo de 10 (dez) dias, ciente o oficial 

de justiça de que o ato constará de vistoria e laudo, devendo, em qualquer 

hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado 

em que se encontram; II - o valor dos bens (CPC, art.872).

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para manifestação, 

facultando-lhes impugnação fundamentada, em 15 (quinze) dias, sob pena 

de não conhecimento.

Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de 

expropriação dos bens (CPC, art.875).

Em cumprimento ao disposto no artigo 1.058 da CNGC, intime-se o credor 

para que se manifeste sobre os meios que pretende sejam utilizados: I – 

adjudicação; II – alienação por iniciativa própria; III – alienação por meio de 

corretor credenciado perante a autoridade judiciária; IV – alienação em 

hasta pública; V – alienação por meio de leiloeiro público, via “web” ou 

presencial; VI – usufruto de bem móvel ou imóvel.

Intime-se a parte executada para regularizar sua representação 

processual, mediante constituição de profissional com capacidade 

postulatória, em 15 (quinze) dias, sob pena de o feito prosseguir a sua 

revelia.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 22 de Março de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 30717 Nr: 2937-50.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARAMURU ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLADIR GAIATTO, LIAMARA TERESINHA 

GAIATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:MT 8239-B, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:11436

 Processo nº 2937-50.2004.811.0037 (Código 30717)Ação de 

Cumprimento de SentençaExequente: Caramuru Alimentos 

LtdaExecutadas: Gladir Gaiatto e OutraVistos etc.Trata-se de 

requerimento de requisição de cópia das últimas declarações de imposto 

de renda da parte executada, sob o fundamento de que referido 

documento é imprescindível para a localização de bens da parte devedora, 

passíveis de penhora.A assertiva é pertinente, eis que o pleito executório 

encontra-se obstaculizado em razão da ausência de localização de bens 

penhoráveis.Assim, diante da total impossibilidade da parte exequente 

obter, extrajudicialmente, informações sobre a existência de outros bens 

ou rendas em nome do devedor, é necessária a pronta intervenção judicial 

para regular realização do direito invocado, haja vista que “só se 

apresenta razoável a iniciativa do meses do arquivamento dos ofícios 

prestando informações econômico-financeiras do contribuinte, serão eles 

destruídos por incineração ou processo equivalente, na forma do §2º do 

artigo 477 da CNGC. Cientifique-se a parte exequente sobre a ausência de 

saldo para cumprimento da ordem de penhora online, consoante 

detalhamento de ordem judicial anexo, intimando-a, no mesmo ato, para 

indicar bens passíveis de penhora em 15 (quinze) dias, sob pena de 

suspensão do curso processual da execução, nos moldes do artigo 921, 

III e §1º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se integralmente a 

determinação judicial derradeira (fls.155).Às providências.Primavera do 

Leste (MT), 23 de março de 2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 114105 Nr: 4477-55.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR JUNIOR DE SOUZA -ESPÓLIO, CARLA 

ADRIANA ORTOLANI CLEBIS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:SP 108911

 Processo nº 4477-55.2012.811.0037 (Código nº114105)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Espólio de Valdecir Junior de Souza

Executado: Banco Bradesco Financiamentos S/A

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Espólio de Valdecir 

Junior de Souza em face de Banco Bradesco Financiamentos S/A, 

qualificados nos autos em epígrafe.

A parte executada noticiou o pagamento do débito, postulando pela 

extinção do feito (fls.147/149). Instado a manifestar-se sobre a eventual 

existência de saldo devedor, o exequente concordou e postulou pelo 

levantamento dos respectivos valores (fls.150).

Isto posto, extinto o crédito pelo pagamento, JULGO EXTINTA POR 

SENTENÇA A EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 924, II, c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil.

Bem como que seja levantado o alvará judicial da forma postulada.

Custas processuais remanescentes na forma do artigo 90, caput, do 

Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 16 de março de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 137009 Nr: 8285-97.2014.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA DA ROCHA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO RICARDO MARTINS 

DE SOUZA - OAB:SP 238.100, MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - 

OAB:SP 160.487, MAURÍCIO CORRÊA - OAB:222.171/SP, MICHEL 

SIQUEIRA - OAB:SP/247.807, VANESSA REGINA PIUCCI - OAB:SP 

199.992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8285-97.2014.811.0037 (Código nº 137009) Ação de Busca 

e Apreensão de Bem Gravado com Alienação Fiduciária Requerente: 

Gaplan Administradora de Consórcio Ltda Requerida: Rosa da Rocha 

Moreira

 Vistos etc.

Autorizo a pesquisa de endereço mediante acesso aos sistemas 

disponibilizados por convênio e expedição de ofícios requisitórios às 

operadoras de telefonia móvel.

Exitosa a pesquisa de endereço, cite-se na forma da lei.

Frustrada a tentativa de localização pessoal, cite-se por edital com prazo 

de 20 (vinte) dias (CPC, art.257, III), observadas todas as formalidades 

legais (CPC, art.257).

Em seguida, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 19 de março de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 72730 Nr: 5052-34.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGILEU BORGES DOS SANTOS, WAGNER AUGUSTO 

BUSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO UNIBANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE VELASQUES AMARAL 

- OAB:13598

 Processo nº 5052-34.2010.811.0037 (Código 72730)
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Cumprimento de Sentença

Exequente: Wagner Augusto Buss

Executado: Banco Unibanco

Vistos em correição permanente.

A parte exequente postula pela penhora online via Sistema BACENJUD, 

com vistas a localizar ativos financeiros em nome do requerido.

 Há viabilidade jurídica no pleito formulado pela parte exequente, visto que 

o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso aderiu ao Termo 

de Convênio de Cooperação Técnico-Institucional firmado entre o Superior 

Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal e o Banco Central do 

Brasil.

Outrossim, a penhora de dinheiro obedece a ordem estabelecida no artigo 

835 do Código de Processo Civil, constituindo pretensão legítima do 

credor.

Ressalte-se, oportunamente, que não se trata de quebra do sigilo 

bancário, pois a penhora limita-se a quantia cobrada em ação judicial, sem 

perquirições indevidas sobre as operações financeiras realizadas ou 

sobre a totalidade do ativo inserido na conta respectiva.

De fato, constituindo a penhora online recurso legítimo para o 

prosseguimento regular do feito, com o consequente adimplemento 

coercitivo da obrigação pecuniária, mister a efetivação da medida, nos 

termos legais, para a realização do direito.

Isto posto, defiro o requerimento de penhora sobre os ativos financeiros 

da parte executada (fls.61/62)

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 27 de março de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 67148 Nr: 6955-41.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO CÉSAR DALMOLIN, ELCI MARIA 

CAPELLESSO DALMOLIN, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:MT 3719

 Intimo o advogado da parte executada para se manifestar acerca do 

petitório de fl. 189.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 71955 Nr: 4270-27.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTÔNIO DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO GALVÃO, MARIA CAETANO DA 

FONSECA GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4270-27.2010.811.0037 (Código nº 71955) Ação de 

Execução por Quantia Certa Exequente: Marcos Antônio de Aguiar 

Executado: Celso Galvão Executada: Maria Caetano da Fonseca Vistos em 

correição permanente.A parte exequente requer a expedição de ofício 

online ao Sistema BACENJUD, com vistas a promover o bloqueio nas 

contas bancárias eventualmente encontradas em nome dos 

executados.Há viabilidade jurídica no pleito formulado pela parte 

exequente, visto que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso aderiu ao Termo de Convênio de Cooperação Técnico-Institucional 

firmado entre o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal 

e o Banco Central do Brasil.Outrossim, a penhora de dinheiro obedece a 

ordem estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil, constituindo 

pretensão legítima do credor.Ressalte-se, oportunamente, que não se trata 

de quebra do sigilo bancário, pois a penhora limita-se a quantia cobrada 

em ação judicial, sem perquirições indevidas sobre as operações 

financeiras realizadas ou sobre a totalidade do ativo inserido na conta 

respectiva.De fato, constituindo a penhora online recurso legítimo para o 

prosseguimento regular do feito, com o consequente adimplemento 

coercitivo da obrigação pecuniária, mister a efetivação da medida, nos 

termos legais, para a realização do direito.Isto posto, defiro o requerimento 

de penhora sobre os ativos financeiros das partes executadas 

(fls.105).Autorizo a pesquisa de bens via sistema RENAJUD.O 

requerimento de acesso aos ajustes fiscais da parte executada será 

apreciado após a efetivação da ordem de bloqueio, em caso de 

insuficiência do valor para garantia da execução.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se na forma da lei.Primavera do Leste (MT), 27 de março de 

2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 115393 Nr: 5943-84.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR NEISSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAUL NUNES - 

OAB:MT/12211-B

 Processo nº 5943-84.2012.811.0014 (Código 115393)

Ação de Execução por Quantia Certa com Base em Título Extrajudicial

Exequente: Rodrigo Martins da Silva

Executado: Espolio de Vitor Neisse

 Vistos em correição permanente.

Tratando-se de expropriação compulsória, baixe-se a restrição judicial 

incidente sobre o veiculo GM/S10 Executive 2.8 4x4, placa KAK-0358, via 

sistema RENAJUD (fls.70).

Intime-se a parte exequente para manifestar-se sobre o inteiro teor da 

petição formulada pela instituição financeira Banco Toyota do Brasil S/A 

(fls.127/138), bem como sobre os documentos que a acompanham, em 15 

(quinze) dias.

Tendo em vista o falecimento do executado Vitor Neisse (fls.126), 

suspendo o curso processual, nos termos do artigo 313, I, do Código de 

Processo Civil, até efetiva deliberação sobre a sucessão processual.

Intime-se a parte exequente para que promova a citação do respectivo 

espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no 

prazo mínimo legal, nos moldes do artigo 313, §2º, I, do Código de 

Processo Civil.

Concluídas as diligências, imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 27 de março de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 16497 Nr: 1703-38.2001.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONI COLOMBELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 Intimo o advogado da parte executada para apresentar as contrarrazões 

aos Embargos de Declaração, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 145780 Nr: 2436-13.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRÍCOLA ALVORADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GARCEZ TOLEDO PIZZA - 

OAB:8675/MT, JOHNAN AMARAL TOLEDO - OAB:MT 9.206, RAQUEL 

BONADIMAN - OAB:2.817/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 
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justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 43660 Nr: 6185-53.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS VIEIRA, SILVIA DIAS 

COUTINHO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 140103 Nr: 10290-92.2014.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDEIR FRANCISCO KUHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO EDUARDO ARMANINI TAGLIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, 

ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RAFAEL CARLOTTO CORREA - 

OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10290-92.2014.811.0037 (Código nº 140103)

Embargos de Terceiro

Embargante: Aldair Francisco Kuhn

Embargado: Antônio Eduardo Armanini Tagliani

Vistos em correição.

A ação de embargos de terceiro visa a desconstituição da penhora 

incidente sobre bem imóvel.

São legitimados passivos da ação de embargos de terceiro as partes do 

processo principal (Cumprimento de Sentença nº 1053-88.2001.811.0037 - 

Código nº 5041), quais sejam: Antônio Eduardo Armanini Tagliani, na 

qualidade de exequente; Martim Afonso Xavier da Silveira Júnior, na 

qualidade de executado.

Nesse sentido:

Legitimidade passiva nos embargos de terceiro. São réus na ação de 

embargos de terceiro as partes no processo principal (de conhecimento 

ou de execução), bem como aqueles que se beneficiaram ou deram causa 

ao ato de constrição. Dada a natureza desconstitutiva dos embargos de 

terceiro, o litisconsórcio passivo nessa ação é necessário-unitário (CPC, 

116), pois a desconstituição do ato judicial se dará em face de todas as 

partes do processo principal e a decisão deverá ser uniforme e incindível 

para todos os litisconsortes: ou se mantém a constrição ou se libera o bem 

ou direito” (Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior. 

Rosa Maria de Andrade Nery – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2015. p.1498)

Tratando-se, portanto, de litisconsórcio passivo necessário, intime-se a 

parte embargante para requerer a citação de todos os litisconsortes, em 

10 (dez) dias, sob pena de extinção processual, nos termos do artigo 115, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 28 de fevereiro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 128937 Nr: 1811-13.2014.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA HERBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO EDUARDO ARMANINI TAGLIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, 

ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT

 Processo nº 1811-13.2014.811.0037 (Código nº 128937)

Embargos de Terceiro

Embargante: Sandra Herber

 Embargado: Antônio Eduardo Armanini Tagliani

Vistos em correição.

A ação de embargos de terceiro visa a desconstituição da penhora 

incidente sobre bem imóvel.

São legitimados passivos da ação de embargos de terceiro as partes do 

processo principal (Cumprimento de Sentença nº 1053-88.2001.811.0037 - 

Código nº 5041), quais sejam: Antônio Eduardo Armanini Tagliani, na 

qualidade de exequente; Martim Afonso Xavier da Silveira Júnior, na 

qualidade de executado.

Nesse sentido:

Legitimidade passiva nos embargos de terceiro. São réus na ação de 

embargos de terceiro as partes no processo principal (de conhecimento 

ou de execução), bem como aqueles que se beneficiaram ou deram causa 

ao ato de constrição. Dada a natureza desconstitutiva dos embargos de 

terceiro, o litisconsórcio passivo nessa ação é necessário-unitário (CPC, 

116), pois a desconstituição do ato judicial se dará em face de todas as 

partes do processo principal e a decisão deverá ser uniforme e incindível 

para todos os litisconsortes: ou se mantém a constrição ou se libera o bem 

ou direito” (Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior. 

Rosa Maria de Andrade Nery – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2015. p.1498)

Tratando-se, portanto, de litisconsórcio passivo necessário, intime-se a 

parte embargante para requerer a citação de todos os litisconsortes, em 

10 (dez) dias, sob pena de extinção processual, nos termos do artigo 115, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 28 de fevereiro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 128936 Nr: 1810-28.2014.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelo Ernesto Carraro, ROBERTO ADRIANE 

BARONAS, RONIEL DALMOLIN, JAYME FERRUCCIO JUNIOR, HILDO 

GUADAGNIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO EDUARDO ARMANINI TAGLIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, 

ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT

 Processo nº 1810-28.2014.811.0037 (Código nº 128936)

Embargos de Terceiro

Embargantes: Ângelo Ernesto Carraro e Outros

Embargado: Antônio Eduardo Armanini Tagliani

Vistos em correição.

A ação de embargos de terceiro visa a desconstituição da penhora 

incidente sobre bem imóvel.

São legitimados passivos da ação de embargos de terceiro as partes do 

processo principal (Cumprimento de Sentença nº 1053-88.2001.811.0037 - 

Código nº 5041), quais sejam: Antônio Eduardo Armanini Tagliani, na 

qualidade de exequente; Martim Afonso Xavier da Silveira Júnior, na 

qualidade de executado.

Nesse sentido:

Legitimidade passiva nos embargos de terceiro. São réus na ação de 

embargos de terceiro as partes no processo principal (de conhecimento 

ou de execução), bem como aqueles que se beneficiaram ou deram causa 

ao ato de constrição. Dada a natureza desconstitutiva dos embargos de 
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terceiro, o litisconsórcio passivo nessa ação é necessário-unitário (CPC, 

116), pois a desconstituição do ato judicial se dará em face de todas as 

partes do processo principal e a decisão deverá ser uniforme e incindível 

para todos os litisconsortes: ou se mantém a constrição ou se libera o bem 

ou direito” (Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior. 

Rosa Maria de Andrade Nery – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2015. p.1498)

Tratando-se, portanto, de litisconsórcio passivo necessário, intime-se a 

parte embargante para requerer a citação de todos os litisconsortes, em 

10 (dez) dias, sob pena de extinção processual, nos termos do artigo 115, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 28 de fevereiro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 128109 Nr: 1043-87.2014.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IAKOV KALUGIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO EDUARDO ARMANINI TAGLIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, 

ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RAFAEL CARLOTTO CORREA - 

OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT

 Processo nº 1043-87.2014.811.0037 (Código nº 128109)

Embargos de Terceiro

Embargante: Iakov Kalugin

Embargado: Antônio Eduardo Armanini Tagliani

Vistos em correição.

A ação de embargos de terceiro visa a desconstituição da penhora 

incidente sobre bem imóvel.

São legitimados passivos da ação de embargos de terceiro as partes do 

processo principal (Cumprimento de Sentença nº 1053-88.2001.811.0037 - 

Código nº 5041), quais sejam: Antônio Eduardo Armanini Tagliani, na 

qualidade de exequente; Martim Afonso Xavier da Silveira Júnior, na 

qualidade de executado.

Nesse sentido:

Legitimidade passiva nos embargos de terceiro. São réus na ação de 

embargos de terceiro as partes no processo principal (de conhecimento 

ou de execução), bem como aqueles que se beneficiaram ou deram causa 

ao ato de constrição. Dada a natureza desconstitutiva dos embargos de 

terceiro, o litisconsórcio passivo nessa ação é necessário-unitário (CPC, 

116), pois a desconstituição do ato judicial se dará em face de todas as 

partes do processo principal e a decisão deverá ser uniforme e incindível 

para todos os litisconsortes: ou se mantém a constrição ou se libera o bem 

ou direito” (Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior. 

Rosa Maria de Andrade Nery – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2015. p.1498)

Tratando-se, portanto, de litisconsórcio passivo necessário, intime-se a 

parte embargante para requerer a citação de todos os litisconsortes, em 

10 (dez) dias, sob pena de extinção processual, nos termos do artigo 115, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 28 de fevereiro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 140383 Nr: 10452-87.2014.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LUCAS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO EDUARDO ARMANINI TAGLIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE 

MELLO GONÇALVES - OAB:8798, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO 

MORAIS - OAB:MT-13.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10452-87.2014.811.0037 (Código nº 140383)

Embargos de Terceiro

Embargante: Antônio Lucas Pereira

Embargado: Antônio Eduardo Armanini Tagliani

Vistos em correição.

A ação de embargos de terceiro visa a desconstituição da penhora 

incidente sobre bem imóvel.

São legitimados passivos da ação de embargos de terceiro as partes do 

processo principal (Cumprimento de Sentença nº 1053-88.2001.811.0037 - 

Código nº 5041), quais sejam: Antônio Eduardo Armanini Tagliani, na 

qualidade de exequente; Martim Afonso Xavier da Silveira Júnior, na 

qualidade de executado.

Nesse sentido:

Legitimidade passiva nos embargos de terceiro. São réus na ação de 

embargos de terceiro as partes no processo principal (de conhecimento 

ou de execução), bem como aqueles que se beneficiaram ou deram causa 

ao ato de constrição. Dada a natureza desconstitutiva dos embargos de 

terceiro, o litisconsórcio passivo nessa ação é necessário-unitário (CPC, 

116), pois a desconstituição do ato judicial se dará em face de todas as 

partes do processo principal e a decisão deverá ser uniforme e incindível 

para todos os litisconsortes: ou se mantém a constrição ou se libera o bem 

ou direito” (Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior. 

Rosa Maria de Andrade Nery – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2015. p.1498)

Tratando-se, portanto, de litisconsórcio passivo necessário, intime-se a 

parte embargante para requerer a citação de todos os litisconsortes, em 

10 (dez) dias, sob pena de extinção processual, nos termos do artigo 115, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 28 de fevereiro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 24101 Nr: 951-95.2003.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROGÉRIO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - OAB:MT 

4735, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:MT/644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 Processo nº 951-95.2003.811.0014 (Código 24101)

Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta convertida em Execução 

por Quantia Certa

Exequente: ADM do Brasil Ltda

 Executado: Paulo Rogério Gomes

Vistos em correição permanente.

A parte exequente requer a expedição de ofício online ao Sistema 

BACENJUD, com vistas a promover o bloqueio nas contas bancárias 

eventualmente encontradas em nome da parte executada.

Há viabilidade jurídica no pleito formulado pela parte exequente, visto que o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso aderiu ao Termo de 

Convênio de Cooperação Técnico-Institucional firmado entre o Superior 

Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal e o Banco Central do 

Brasil.

Outrossim, a penhora de dinheiro obedece a ordem estabelecida no artigo 

835 do Código de Processo Civil, constituindo pretensão legítima do 

credor.

Ressalte-se, oportunamente, que não se trata de quebra do sigilo 

bancário, pois a penhora limita-se a quantia cobrada em ação judicial, sem 

perquirições indevidas sobre as operações financeiras realizadas ou 

sobre a totalidade do ativo inserido na conta respectiva.

De fato, constituindo a penhora online recurso legítimo para o 

prosseguimento regular do feito, com o consequente adimplemento 
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coercitivo da obrigação pecuniária, mister a efetivação da medida, nos 

termos legais, para a realização do direito.

Isto posto, defiro o requerimento de penhora sobre os ativos financeiros 

da parte executada (fls.230).

Outrossim, autorizo a pesquisa e inclusão no Sistema RENAJUD.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se na forma da lei.

Primavera do Leste (MT), 07 de março de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 32075 Nr: 194-33.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO SAM AGRICULTURA E PECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROGÉRIO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, ELIAS HORÁCIO DA SILVA - OAB:MT/816, 

ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - OAB:MT/10074, JOACIR JOLANDO 

NEVES - OAB:MT 3610-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 Processo nº 194-33.2005.811.0037 (Código 32075)

Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta

Exequente: Agro-Sam Agricultura e Pecuária Ltda

Executado: Paulo Rogério Gomes

Vistos em correição permanente.

A parte exequente requer a expedição de ofício online ao Sistema 

BACENJUD, com vistas a promover o bloqueio nas contas bancárias 

eventualmente encontradas em nome da parte executada.

 Há viabilidade jurídica no pleito formulado pela parte exequente, visto que 

o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso aderiu ao Termo 

de Convênio de Cooperação Técnico-Institucional firmado entre o Superior 

Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal e o Banco Central do 

Brasil.

Outrossim, a penhora de dinheiro obedece a ordem estabelecida no artigo 

835 do Código de Processo Civil, constituindo pretensão legítima do 

credor.

Ressalte-se, oportunamente, que não se trata de quebra do sigilo 

bancário, pois a penhora limita-se a quantia cobrada em ação judicial, sem 

perquirições indevidas sobre as operações financeiras realizadas ou 

sobre a totalidade do ativo inserido na conta respectiva.

De fato, constituindo a penhora online recurso legítimo para o 

prosseguimento regular do feito, com o consequente adimplemento 

coercitivo da obrigação pecuniária, mister a efetivação da medida, nos 

termos legais, para a realização do direito.

Isto posto, defiro o requerimento de penhora sobre os ativos financeiros 

da parte executada (fls.144/145).

Certifique-se quanto ao resultado do julgamento final dos embargos 

autuados sob o nº 3558-42.2007.811.0037 (48446).

Concluída a diligência, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 06 de março de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 198168 Nr: 7803-47.2017.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIA DO PRADO SARTORI, FARMER - 

PRIMABAY DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 

FREITAS - OAB:69001, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:SP 76458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, referente ao cumprimento do mandado de execução, conforme 

requerido em fls. 36v, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada 

nos autos, no prazo de 10 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 112140 Nr: 2600-80.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. P. A. DA SILVA E CIA LTDA- EPP, JOAO BATISTA DE 

CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRUTIVINI - COMÉRCIO DE FRUTAS E 

VERDURAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA PORTO PEREIRA - 

OAB:15009/MT, JOÃO BATISTA DE CASTRO - OAB:OAB/MT 20442-O, 

JOICYLENE RUFINA SILVA GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B, LUCIANA 

MARTINS RIBAS - OAB:5974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662, LUIZ ROBERTO RECH - OAB:PR-14.393, MARA 

CLAUDIA DIB DE LIMA - OAB:29584/PR

 Intimar os procuradores/patronos das partes nos autos supra, para 

prestarem informações sobre o interesse no prosseguimento do feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, ante o termino da suspensão do feito 

determinado em fls. 359 nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 51021 Nr: 6264-95.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETERNIT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLLIANA AGUIAR DE ALMEIDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21051/B/MT, EMERSON 

MONTANHER - OAB:OAB/SP 187496, FERNANDO RUDGE LEITE NETO - 

OAB:OAB/SP 84786, LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR - OAB:OAB/SP 

154733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6264-95.2007.811.0037 (Código 51021)

Ação de Execução por Quantia Certa

Exequente: Eternit S/A

Executada: Poliana Aguiar de Almeida - ME

 Vistos etc.

Havendo requerimento expresso da parte exequente, inclua-se o nome da 

parte executada em cadastros de inadimplentes (CPC, art.782, §3º).

Intime-se a parte exequente para indicar bens passiveis de penhora da 

parte executada, em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do curso 

processual da execução, nos moldes do artigo 921, III e 1º do Código de 

Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se na forma da lei.

Primavera do Leste (MT), 19 de março de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 56897 Nr: 4652-88.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA PRIMICIAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA B.PERES SALVADOR 

- OAB:10.279-MT, EDUARDO FARIA - OAB:4318-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4652-88.2008.811.0014 (Código 56897)

Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial

Exequente: Distribuidora Aurea de Medicamentos Ltda

Executado: Drogaria Primicias Ltda - ME

Vistos em correição permanente.

Intime-se a parte autora pessoalmente, por mandado, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, suprindo a omissão (fls.99), no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

Frustrada a tentativa de intimação pessoal, intime-se por edital.

Expirado o prazo, conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 19 de março de 2018.
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Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 125135 Nr: 7710-26.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Gonzaga Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARCIO ROMAGNOLI, ELZEO 

ROMAGNOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AVELINE GAIL CALIXTO - 

OAB:13476/MT, DALTON VINICIUS DOS SANTOS - OAB:6.923-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE LUZA - OAB:MT 

14.059, MARIANA CALVO CARUCCIO - OAB:19412/OAB MT, MAURO 

PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - 

OAB:MT 12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7366/MT

 Processo nº 7710-26.2013.811.0037 (Código 125135)

Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial

Exequente: Luiz Gonzaga Pereira

Executados: Luiz Marcio Romagnoli e Elzeo Romagnoli

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de título executivo extrajudicial proposta 

por Luiz Gonzaga Pereira em face de Luiz Marcio Romagnoli e Elzeo 

Romagnoli, todos qualificados nos autos em epígrafe.

Antes de integralizada a relação jurídica processual, a parte autora 

desistiu da ação em relação ao executado Elzeo Romagnoli (fls.68).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, em 

relação ao executado Elzeo Romagnoli, nos termos do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Certifique-se sobre a oposição de embargos à execução pela parte 

executada, tendo em vista o conteúdo da petição inclusa (fls.62/63). 

Confirmada à apresentação da defesa executiva, determino o 

apensamento aos presentes autos.

 Em seguida, imediata conclusão. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 19 de março de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 56351 Nr: 3986-87.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WATT DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE COMBUSTÍVEIS 

E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPOS & GOMES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMIS MELO FRANCO - 

OAB:7816-B/MT, JOAO BARROS FERRERIA JÚNIOR - OAB:7002/MT, 

LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - OAB:11866/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANICE FLORES CAMPOS - 

OAB:MT 10706-B

 Processo nº 3986-87.2008.811.0037 (Código 56351)

Ação de Execução

Exequente: Watt Distribuidora Brasileira de Combustíveis e Derivados de 

Petróleo Ltda

Executado: Campos & Gomes Ltda

Vistos em correição permanente.

A ação foi extinta por sentença, sobre a qual já incide a coisa julgada 

formal. Portanto, inviável o prosseguimento do feito.

Destarte, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.

Intime-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 22 de março de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 61911 Nr: 1759-90.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSMAR EUFLÂZIO PEDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MC GLOBAL ANÁLISE E RECUPERAÇÃO DE 

CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEIDE MARIA PAGANI DE LIRA - 

OAB:8960 MT, SIDINEY DA SILVA GUIMARÃES - OAB:14152 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MUNIZ REBELLO - 

OAB:24730/PR, LIDIANE DIAS DE CAMPOS - OAB:7403, SILVANA 

CAMILO PINHEIRO - OAB:158335/SP

 Processo nº 1759-90.2009.811.0037 (Código 61911)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Josmar Euflâzio Pedro

Executado: Mc Global Análise e Recuperação de Crédito

Vistos em correição permanente.

Havendo requerimento de desconsideração da personalidade jurídica 

(fls.107/108), suspendo o curso processual, nos moldes do artigo 134, § 

3º, do Código de Processo Civil.

Ao Cartório Distribuidor para as anotações pertinentes (CPC, art.134, § 

1º).

Citem-se a empresa e os sócios para manifestarem-se e requererem as 

provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art.135).

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 22 de março de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 37910 Nr: 508-42.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO RODRIGUES BALBINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOMAR TRAMPUSH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNO ALVES GARCIA - 

OAB:MT. 8.779-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA RAMBO - OAB:MT 

8645, MARIO CREMA - OAB:2860-A-MT

 Processo nº 508-42.2006.811.0037 (Código 37910)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Adão Rodrigues Balbino

Executado: Leomar Tranpusch

Vistos etc.

Certificado o trânsito em julgado e inexistindo pleito executório, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 20 de março de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 48865 Nr: 4269-47.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOMAR TRAMPUSH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO RODRIGUES BALBINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA RAMBO - OAB:MT 

8645, MARIO CREMA - OAB:2860-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNO ALVES GARCIA - 

OAB:MT. 8.779-A

 Processo nº 4269-47.2007.811.0037 (Código 48865)

Cumprimento de Sentença

 Exequentes: Leomar Trampusch e Luciana Rambo

Executado: Adão Rodrigues Balbino

Vistos etc.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, acresça-se ao débito 

multa de dez por cento e, também, honorários de dez por cento (CPC, 

art.523, §1º).

Certifique-se quanto ao transcurso do prazo para oferecimento de 

impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, 

art.525).

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, expeça-se, desde 
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logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (CPC, art.523, §3º).

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 20 de março de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 61888 Nr: 1696-65.2009.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAREM IDAYANNE RODRIGUES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO RODRIGUES BALBINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNO ALVES GARCIA - 

OAB:MT. 8.779-A

 Processo nº 1696-65.2009.811.0037 (Código 61888)

Embargos de Terceiro

Embargante: Karem Idayanne Rodrigues Vieira

Embargado: Adão Rodrigues Balbino

Vistos etc.

Certificado o trânsito em julgado e inexistindo pleito executório, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 20 de março de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 36708 Nr: 4482-24.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BATISTA DA SILVA & GOMES LTDA, 

ADRIANO BATISTA DA SILVA, MARCIA CONCEIÇÃO ZAMPAR, JULIO 

CESAR GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO HENRIQUE DA FONSECA 

VITORINO - OAB:OAB/SP 363.392, DANIEL VIANA DE MELO - OAB:SP 

309229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO NOGARA DE 

CASTILHO - OAB:8250-B/MT

 Processo nº 4482-24.2005.811.0037 (Código 36708)Cumprimento de 

SentençaExequente: BASF S/AExecutados: Adriano Batista da Silva e 

OutrosVistos em correição permanente.Em caráter correicional, revogo 

parcialmente a decisão encartada às fls. 361, especificamente quanto à 

autorização de penhora sobre o imóvel do outorgante/hipotecante Eduardo 

Cezarino Crema, eis que não integrou a relação jurídica 

processual.Consoante ensinamento do processualista Humberto Theodoro 

Júnior “ressalta-se que é totalmente inadmissível pretender-se executar 

apenas o devedor principal e fazer a penhora recair sobre o bem do 

terceiro garante. Se a execução vai atingir o bem dado em caução real 

pelo não devedor, este forçosamente terá de ser parte na relação 

processual executiva, quer isoladamente, quer em litisconsórcio com o 

devedor. Jamais poderá suportar a expropriação executiva sem ser parte 

no processo, como é óbvio’.Penhore-se o imóvel objeto da matrícula 12 do 

CRI local, nos ; II - o valor do bem (CPC, art.872).Apresentado o laudo, 

intimem-se as partes, na forma normativa, para manifestação, 

facultando-lhes impugnação fundamentada, em 15 (quinze) dias, sob pena 

de não conhecimento.Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início 

aos atos de expropriação dos bens (CPC, art.875).Em cumprimento ao 

disposto no artigo 1.058 da CNGC, intime-se o credor para que se 

manifeste sobre os meios que pretende sejam utilizados: I – adjudicação; II 

– alienação por iniciativa própria; III – alienação por meio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária; IV – alienação em hasta 

pública; V – alienação por meio de leiloeiro público, via “web” ou 

presencial; VI – usufruto de bem móvel ou imóvel.Sem embargo da 

providência, requisitem-se, desde já, as certidões mencionadas no artigo 

1.083 da CNGC.Concluídas as diligências, imediata conclusão.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 20 de março de 

2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 201693 Nr: 9261-02.2017.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO GOELLNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS JUNIOR PRATES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9261-02.2017.811.0037 (Código 201693)

Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Cautelar Antecedente - Busca e 

Apreensão

 Requerente: Gustavo Goellner

Requerido: Clovis Junior Prates da Cruz

Vistos em correição permanente.

Trata-se de pedido de tutela de urgência de natureza cautelar antecedente 

de busca e apreensão, convertida em ação de execução, proposta por 

Gustavo Goellner em face de Clovis Junior Prates da Cruz, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe.

Antes de integralizada a relação jurídica processual, a parte autora 

desistiu da ação (fls.24).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Custas processuais pela parte autora, a teor do disposto no artigo 90, 

caput, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 20 de março de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 100153 Nr: 7966-71.2010.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEGRETI & SLAPAK LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA 3 PINHEIROS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA CAVALCANTE 

DA SILVA - OAB:MT 3.448, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 

5.858-A, SAMARA QUINTEIRO LIMA - OAB:13818/MT, TALITA BORGES 

REIS - OAB:19942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7966-71.2010.811.0037 (Código 100153)

Ação Monitória

Requerente: Alegreti & Slapak Ltda

Requerido: Transportadora 3 Pinheiros Ltda.

Vistos em correição.

Cessada a causa de suspeição (fls.90), passo a deliberar no feito.

Intime-se pessoalmente a parte autora e respectivo mandatário legal, pela 

derradeira vez, para regularizar a petição de acordo (fls.85/86), mediante 

subscrição do mandatário legal da parte requerida, regularmente habilitado 

para transigir, em 10 (dez) dias, sob pena de não homologação.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

 Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 20 de março 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 6006 Nr: 211-16.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL MONTORO, VALDENIR TINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:MT/4729-A, HELEN GODOY DA COSTA - OAB:10008, JULIANA 

FONSECA DA SILVA - OAB:9295-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666/MT

 Processo nº 211-16.1998.811.0037 (Código 6006)

Ação de Execução por Quantia Certa

Exequente: Banco Itaú S/A

Executados: Daniel Montoro e Valdenir Tini

Vistos etc.

Remeto o mandatário legal do executado Daniel Montoro ao artigo 485, §1º, 

do Código de Processo Civil. Lendo o dispositivo, o causídico poderá ter 

conhecimento de que a intimação prévia para a extinção por abandono de 

causa deve ser pessoal. Esclareço, ainda, que intimação postal recebida 

por pessoa diversa ou intimação via DJe ao advogado não é intimação 

pessoal da parte.

Esclarecida, portanto, a denominada ‘insólita’ decisão judicial, que apenas 

cumpriu os termos do Código de Processo Civil.

Aguarde-se o cumprimento da carta precatória, com observância do prazo 

normativo.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 19 de março de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 38355 Nr: 916-33.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDINALVA DE LIMA, LAÉRCIO FERMINO AUGUSTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MENDES DA SILVA, VALDIVINO 

MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE DONIN - 

OAB:9.527/MT, ELIZIANE MENDES DA SILVA - OAB:OAB/GO 38.516

 Processo nº 916-33.2006.811.0037 (Código 38355)Cumprimento de 

SentençaExequente: Lindinalva de Lima e Laércio Fermino 

AugustoExecutado: Leandro Mendes da Silva e Valdivino Moreira da 

SilvaVistos em correição permanente.Trata-se de cumprimento de 

sentença proposto por Lindinalva de Lima e Laércio Fermino Augusto em 

face de Leandro Mendes da Silva e Valdivino Moreira da Silva.Requerido e 

deferido o bloqueio sobre as contas do FGTS, os executados suscitaram 

a impenhorabilidade da verba.Instados a manifestarem-se, os exequentes 

sustentaram a legalidade da penhora.Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação.É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.Nos 

termos do artigo 2º, § 2º, da Lei nº 8.036/90, que dispõe sobre o Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço, as contas vinculadas em nome dos 

trabalhadores são absolutamente impenhoráveis.Embora a dicção do 

artigo seja inequívoca, fato é que a Corte Superior responsável pela 

uniformização da jurisprudência em nível de legislação federal - Superior 

Tribunal de Justiça - admite a penhora de valores decorrentes de FGTS, 

depositadas , o acórdão regional está em dissonância com o entendimento 

desta Corte, pois trata-se de penhora de numerários oriundos do FGTS 

para pagamento de dívida fiscal.3. Agravo Regimental desprovido.(AgRg 

no REsp 1570755/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 18/05/2016)Portanto, 

mantenho a decisão que autorizou a penhora dos créditos relativos ao 

FGTS exclusivamente para pagamento da verba alimentar fixada em 

sentença.Como providência preliminar à análise do requerimento de 

penhora salarial, requisite-se ao empregador do executado Leandro 

Mendes da Silva, mediante ofício, informação quanto ao vínculo 

empregatício e ao valor da remuneração, em 10 (dez) dias.Certifique-se 

quanto à vinculação à subconta processual do valor da fiança criminal e 

do valor bloqueado nas contas relativas ao FGTS.Em seguida, imediata 

conclusão.Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 21 de março de 

2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 178977 Nr: 10109-23.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:MT/22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10109-23.2016.811.0087 (Código 178977) Ação de Busca e 

Apreensão Convertida em Ação ExecutivaRequerente: Banco Honda 

S/ARequerida: Andréia Ferreira da SilvaVistos em correição 

permanente.Não localizado o bem alienado fiduciariamente, defiro a 

conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva 

(fls.45/46), nos moldes do artigo 4º do Decreto-lei nº 911/1969.Cite-se a 

parte executada para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da 

citação (CPC, art.829, caput), cientificando-o de que, independentemente 

de penhora, depósito ou a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado. A penhora recairá sobre os bens 

indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado 

e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta 

lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (CPC, art.829, 

§§1º e 2º).Se o oficial de justiça não encontrar o executado, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Nos 

10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça 

procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido, incumbindo ao exequente requerer a 

citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. 

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto 

converter-se-á em penhora, independentemente de termo.Concluídas as 

diligências, imediata conclusão.Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 19 de 

março de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 153191 Nr: 5895-23.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - OAB:SP 

153.447, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:MT 12.411-A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5895-23.2015.811.0037 (Código 153191)

 Ação de Busca e Apreensão Convertida em Execução

Requerente: Banco Volkswagen S/A

Requerido: Reginaldo Rodrigues do Nascimento

Vistos etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão convertida em execução 

proposta por Banco Volkswagen S/A em face de Reginaldo Rodrigues do 

Nascimento, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

Antes de integralizada a relação jurídica processual, a parte autora 

desistiu da ação (fls.44).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Baixe-se eventual medida judicial restritiva.

Custas processuais remanescentes pela parte autora, nos termos do 

artigo 90, caput, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 19 de março de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 156703 Nr: 7514-85.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAGLIOSA FILHO REPRESENTAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7514-85.2015.811.0087 (Código 156703) Ação de Busca e 

Apreensão convertida em ação executivaRequerente: Banco Bradesco 

S/ARequerido: Pagliosa Filho RepresentaçõesVistos etc.Não localizado o 

bem alienado fiduciariamente, defiro a conversão do pedido de busca e 

apreensão em ação executiva (fls.61), nos moldes do artigo 4º do 

Decreto-lei nº 911/1969.Cite-se o executado para pagar a dívida no prazo 

de 3 (três) advertido de que, no caso de integral pagamento no prazo de 3 

(três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade 

(CPC, art.827, §1º).Do mandado de citação constarão, também, a ordem 

de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado. A penhora recairá sobre os bens 

indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado 

e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta 

lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (CPC, art.829, 

§§1º e 2º).Se o oficial de justiça não encontrar o executado, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Nos 

10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça 

procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido, incumbindo ao exequente requerer a 

citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. 

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto 

converter-se-á em penhora, independentemente de termo.Concluídas as 

diligências, imediata conclusão.Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 19 de 

março de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 152546 Nr: 5594-76.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITE CARDOSO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA VIEIRA DOS 

SANTOS FERNANDES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Processo nº 5594-76.2015.811.0037 (Código 152546)

Ação de Execução de Titulo Judicial

Exequente: D.F. Incorporadora e Imobiliária Ltda.

Executado: Edite Cardoso Almeida

Vistos etc.

Havendo requerimento expresso do credor (fls.94), intime-se o executado 

para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, 

se houver, advertindo-lhe que, não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo legal, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, 

de honorários de dez por cento (CPC, art.523, §1º), bem como que, 

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

(quinze) dias para oferecimento de impugnação, independentemente de 

penhora ou nova intimação (CPC, art.525).

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, expeça-se, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (CPC, art.523, §3º).

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 19 de março de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 28650 Nr: 992-28.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO-DIRECT S/A - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, 

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GUSTAVO SALVADOR 

KAUFFMAN - OAB:168.804/SP, EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 3.610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO MULLER - OAB:MT. 

6841-B, ROBERTA ARANHA MANNARELLI - OAB:RJ- 89.369

 Processo nº 992-28.2004.811.0037 (Código nº 28650) Ação de Execução 

de Titulo Extrajudicial Exequente: Basf S/A Executado: Agro-direct S/A - 

Indústria, Comércio Exportação e Importação.

 Vistos etc.

Inexistindo localização de bens penhoráveis, determino a suspensão do 

curso processual da execução, período durante o qual também fica 

suspensa a prescrição (CPC, art.921, III e §1º).

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam encontrados 

bens penhoráveis, arquive-se provisoriamente, sem baixa na Distribuição, 

com exclusão do relatório estatístico, nos moldes do artigo 2º do 

Provimento nº 10/2007 – CGJ (CPC, art. 921, §2º).

Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (CPC, art.921, §3º).

Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão processual sem 

manifestação da parte exequente, começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (CPC, art. 921, §4º).

Localizados bens penhoráveis ou configurada a prescrição intercorrente, 

imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 19 de março de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 53787 Nr: 1395-55.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MECÂNICA RICCI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR NILSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TACIANA A S MENDES - 

OAB:146.093/SP, VALDEMAR DE SOUZA MENDES - OAB:37924/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1395-55.2008.811.0037 (Código 53787)

Ação Monitória convertida em Ação de Execução

Exequente: Mecânica Ricci Ltda

Executado: Gilmar Nilson

Vistos em correição permanente.

Expeça-se carta precatória para avaliação do imóvel penhorado, com 

prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento, deprecando ao Juízo 

Deprecado, inclusive, a nomeação de perito idôneo para a realização da 

diligência, ante a declaração de hipossuficiência técnica do oficial de 

justiça.

As despesas com os honorários periciais serão custeadas pela parte 

exequente, mediante prévia intimação.

Intimem-se as partes sobre a expedição da missiva (CPC, art. 261, §1º).

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 20 de março de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 159840 Nr: 337-36.2016.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO EIITI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:MT 

9.975-A, VINICIUS BARNES - OAB:RS 56.242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Processo nº 337-36.2016.811.0037 (Código nº 159840) Ação Monitória 

Requerente: Banco de Lage Landen Brasil S/A Requerido: Mauro Eiiti 

Murofuse

 Vistos etc.

Trata-se de ação monitória proposta por Banco de Lage Landen Brasil S/A 

em face de Mauro Eiiti Murofuse, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe.

Antes de integralizada a relação jurídica processual, a parte autora 

desistiu da ação.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Custas processuais remanescentes pela parte autora, na forma do artigo 

90, caput, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 19 de março de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 136709 Nr: 8091-97.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HART & HART LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:MT 15.445, MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:MT/ 5.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8091-97.2014.811.0037 (Código nº 136709) Ação Execução 

de Titulo Extrajudicial Exequente: Banco Bradesco S/A Executado: Hart & 

Hart Ltda

 Vistos etc.

Inexistindo localização de bens penhoráveis, determino a suspensão do 

curso processual da execução, período durante o qual também fica 

suspensa a prescrição (CPC, art.921, III e §1º).

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam encontrados 

bens penhoráveis, arquive-se provisoriamente, sem baixa na Distribuição, 

com exclusão do relatório estatístico, nos moldes do artigo 2º do 

Provimento nº 10/2007 – CGJ (CPC, art. 921, §2º).

Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (CPC, art.921, §3º).

Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão processual sem 

manifestação da parte exequente, começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (CPC, art. 921, §4º).

Localizados bens penhoráveis ou configurada a prescrição intercorrente, 

imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 19 de março de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 4178 Nr: 58-17.1997.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ARNALDO SCHAFFER, JOSÉ BOLIVAR 

SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 58-17.1997.811.0037 (Código 4178)

Ação de Execução por Quantia Certa

Exequente: Cooperativa de Crédito Rural Primavera do Leste Ltda

Executados: João Arnaldo Shafer e José Bolivar Shafer

Vistos etc.

Desentranhe-se o mandado de penhora do veículo automotor (fls.213), 

para cumprimento da determinação derradeira (fls.209), com observância 

do endereço indicado na petição inicial.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 19 de março de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 49550 Nr: 4899-06.2007.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANDERSON MANOEL PEREIRA NETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, EDMAR DE JESUS RODRIGUES - OAB:10438/MT, EUDSON ROSA 

DA SILVA - OAB:14165/MT, FRED HENRIQUE SILVA GADONSKI - 

OAB:6927/MT, MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA - OAB:MT/9565, 

Tiago Augusto Lino Corrêa da Costa - OAB:13633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4899-06.2007.811.0037 (Código 49550)Ação de Execução 

de Título ExecutivoExequente: Luanderson Manoel Pereira NettoExecutada: 

Roberto Carlos VieiraVistos etc.O executado não foi citado, apenas 

intimado da penhora, sem comparecimento espontâneo.Portanto, cite-se o 

executado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da 

citação (CPC, art.829, caput), cientificando-o de que, independentemente 

de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de 

embargos, oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art.915), bem 

como que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do 

exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em 

execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá 

requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês (CPC, art.916).Fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por 

cento) sobre o 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial 

de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido, incumbindo ao exequente 

requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora 

certa. Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o 

arresto converter-se-á em penhora, independentemente de 

termo.Concluídas as diligências, imediata conclusão.Cumpra-se.Primavera 

do Leste (MT), 21 de março de 2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 117395 Nr: 8071-77.2012.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE FILHO, JOSÉ 

AUGUSTO ASTUTT TANNURE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21051/B/MT, MÁRIO CREMA 

- OAB:MT 3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUÍS ZANON - OAB:RS 

14.705

 Processo nº 8071-77.2012.811.0037 (Código 117395)

Ação de Embargos à Execução

 Embargante: Frederico Wagner França Tannure Filho

Embargante: José Augusto Astutt Tannure

Embargado: Du Pont do Brasil S/A – Divisão Pioneer Sementes

Vistos em correição permanente.

 Trata-se de embargos à execução opostos por Frederico Wagner França 

Tannure Filho e José Augusto Astutt Tannure em face de Du Pont do Brasil 

S/A – Divisão Pioneer Sementes, todos qualificados nos autos em 

epígrafe.

Os embargantes, mediante transação, renunciaram à pretensão formulada 

na ação, nos moldes do artigo 487, III, c, do Código de Processo Civil 
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(fls.208/211).

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Tratando-se de direito disponível, HOMOLOGO a renúncia à pretensão 

formulada na ação, com fulcro no artigo 487, III, c, do Código de Processo 

Civil.

 Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO (CPC, art.487, III, c).

Condeno a parte embargante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 26 de março 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 41338 Nr: 3778-74.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON CARLOS DE MORAIS, JOSÉ RUBENS 

SELICANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE GUTIERRES - 

OAB:OAB/SP 237.773, MARIA DE FÁTIMA RABELO JÁCOMO - 

OAB:GO/6.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Dias Selicani - 

OAB:288918/SP, THÁLITA BILLERBECK DIAS SELICANI - 

OAB:30482/GO

 Processo nº 3778-74.2006.811.0037 (Código 41338)

Execução de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária

Exequente: Banco Sistema S/A

Executados: Nilson Carlos de Morais e José Rubens Selicani

Vistos etc.

Intime-se o cônjuge do executado, no endereço indicado (fls.284), nos 

moldes do artigo 842 do Código de Processo Civil.

Certifique-se quanto a intimação da parte executada sobre a constrição 

bancária (Prov. nº 04/2007-CGJ).

Autorizo a pesquisa de bens via sistema RENAJUD.

O requerimento de acesso aos ajustes fiscais da parte executada será 

apreciado após a avaliação do imóvel penhorado, em caso de insuficiência 

do valor para garantia da execução.

Atualize-se a representação processual da parte exequente, consoante 

postulado (fls.282).

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 26 de março de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 48795 Nr: 4245-19.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS FILIPPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZANETTI SALLA E CAPELESSO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO GONÇALVES - 

OAB:7831/MT, PAULO DE MORAIS ALMEIDA JR. - OAB:8.680-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4245-19.2007.811.0037 (Código nº 48795)

Ação Monitória

Exequente: Marcos Filippi

Executado: Zanetti Salla & Capelesso Ltda - ME

Vistos em correição permanente.

Trata-se de ação monitória proposto por Marcos Filippi em face de Zanetti 

Salla & Capelesso Ltda –ME , qualificados nos autos em epígrafe.

A parte exequente noticiou o pagamento do débito, postulando pela 

extinção do feito (fls.72).

 Isto posto, extinto o crédito pelo pagamento, JULGO EXTINTA POR 

SENTENÇA A EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 924, II, ambos do Código de Processo Civil.

Proceda as baixas conforme (fl.71).

Custas processuais remanescentes na forma postulada.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 22 de março de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 54201 Nr: 1683-03.2008.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPAL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ARMENDES PAIM MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:PR 31149, OSMAR 

SEBASTIÃO DALLA COSTA - OAB:PR. 29769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Processo nº 1683-03.2008.811.0037 (Código 54201)

Ação Monitória convertida em Ação de Execução

Exequente: Sipal Indústria e Comércio Ltda

Executado: Marcelo Armendes Paim Marques

Vistos em correição permanente.

Não realizado o pagamento e afastada a tese defensiva suscitada pela 

Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, constituído está, 

de pleno direito, o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, observando-se, no que couber, as regras para o 

cumprimento da sentença (CPC, art.701, §2º).

Havendo requerimento expresso do credor, intime-se o executado para 

pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se 

houver, advertindo-lhe que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo 

legal, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de 

honorários de dez por cento (CPC, art.523, §1º), bem como que, 

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

(quinze) dias para oferecimento de impugnação, independentemente de 

penhora ou nova intimação (CPC, art.525).

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, expeça-se, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (CPC, art.523, §3º).

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 27 de março de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 68712 Nr: 1021-68.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIONE CRUZ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB: MT 10661, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:MT/18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1021-68.2010.811.0037 (Código 68712)

Ação de Busca e Apreensão convertida em Ação de Execução

Exequente: Banco Finasa S/A Executado: Claudione Cruz de Souza

 Vistos em correição permanente.

Trata-se de ação de busca e apreensão, convertida em ação de 

execução, proposta por Banco Bradesco Financiamento S/A em face de 

Claudione Cruz de Souza, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

Antes da integralização da relação jurídica processual, a parte autora 

desistiu da ação (fls.78).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 
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JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Baixe-se eventual medida restritiva.

Custas processuais pela parte autora, nos moldes do artigo 90 do Código 

de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 27 de março de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 126533 Nr: 9077-85.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁUREA MOESCH DEGANI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação contida retro, designa-se a audiência de 

conciliação para o dia 20 de junho de 2018, às 15h00 min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

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

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

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 175656 Nr: 8334-70.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELE GARCIA MAGALHÃES DA SILVA, ARCENIO 

GARCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRANDA DE OLIVEIRA - 

OAB:13300/MT, NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:MT 13.907-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CABETTE DE 

ANDRADE - OAB:9889-B

 O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação contida retro, designa-se a audiência de 

conciliação para o dia 20 de junho de 2018, às 15h30 min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

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

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

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 111166 Nr: 1531-13.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNOBIO BRAGANHOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL GONÇALVES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, LEANDRO MANOEL - OAB:13.127-E, MIRANDA DE 

OLIVEIRA - OAB:13300/MT, NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:164.246 

SP, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1531-13.2012.811.0037 (Código 111166)

Ação de Rescisão Contratual cumulada com Pedido de Perdas e Danos, 

Lucros Cessantes

Requerente: Arnóbio Braganholo

Requerido: Miguel Gonçalves Filho

Vistos em correição.

Intime-se pessoalmente a parte autora para suprir a falta, comprovando a 

distribuição da carta precatória expedida para citação (fls.132), no prazo 

de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção processual, nos moldes do artigo 

485, §1º, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

 Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 19 de fevereiro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 157063 Nr: 7674-13.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONFER - COMÉRCIO E LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE A. P. SOARES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ROBERTO COLOMBO - 

OAB:PR/ 43382

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7674-13.2015.811.0037 (Código 157063)

Ação de Rescisão Contratual cumulada com Pedido de Perdas e Danos, 

Lucros Cessantes

Exequente: Leonfer – Comércio e Logística Ltda

Executada: Viviane A. P. Soares - ME

Vistos em correição.

Nos termos do artigo 242 do Código de Processo Civil, a citação será 

pessoal, somente admitindo a lei ser feita na pessoa do representante 

legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado. Há, ainda, 

previsão, de que, na ausência do citando, a citação será feita na pessoa 

de seu mandatário, administrador, preposto ou gerente, quando a ação se 

originar de atos por ele praticados ou, tratando-se de pessoa jurídica, será 

válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou 

de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de 

correspondências (CPC, art.248, §2º).

 A citanda é empresa individual, motivo pelo qual a citação em pessoa 

diversa apenas é válida se comprovada a qualidade de procurador do Sr. 

Osvaldo Soares Valadão, situação não demonstrada nos autos.

 Portanto, inobservada a forma prescrita em lei, com incidência direta 

sobre o contraditório e ampla defesa, declaro nula a citação.

 Cita-se na forma da lei.

 Intima-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se

Primavera do Leste (MT), 19 de fevereiro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 157310 Nr: 7793-71.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMAVERA DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:MT/13.733, PAULO HENRIQUE DE SOUZA - OAB:15285 MT, 

RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 13984-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:MT 4635

 O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação contida retro, designa-se a audiência de 

conciliação para o dia 20 de junho de 2018, às 16h00 min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca.
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 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

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

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

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 171123 Nr: 5762-44.2016.811.0037

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINALDO TUNES PEREIRA, GISELLE TUNES PEREIRA 

VILELA, MAGDA TUNES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANI DADALT CRESPANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:MT/4111

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte requerida 

para manifestar sobre a petição de p. 134/135, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 171370 Nr: 5880-20.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARION OVCHINNIKOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLI MARIANI LIMA DA 

SILVA - OAB:MT/19369/O, RAFAELE PIRES FERREIRA - OAB:MT/ 

19918-0

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feiot, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a petição de p. 78/83, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 35804 Nr: 3814-53.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARINO FURLAN, SANDRA MARIA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Recebo a peça de defesa apresentada pelo Defensor Público, na 

qualidade de curador especial dos executados denominada “contestação 

por negativa geral”, acostada à p. 153/155, como “embargos por negativa 

geral”, e em consequência determino o desentranhamento da petição, bem 

como da impugnação de p. 157/162 para ordenar a distribuição por 

dependência e autuação em apartado.

 Oportunamente, digam as partes se pretendem produzir outras provas, 

especificando e justificando-as em caso positivo.

 Havendo o interesse na produção de prova em audiência, deverão, desde 

logo, apresentar rol de testemunhas, nos termos do artigo 407 do CPC.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 72093 Nr: 4408-91.2010.811.0037

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leomar Airton Ketzer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SALETE COSTA DIAS DA COSTA, 

GELSON LUIS MACHADO, CENIRA REINEHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, Vanderleia Daci Schmitz - OAB:13635-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a petição de p. 172, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 154345 Nr: 6411-43.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELI SANDRA FREITAS BACCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, WENDELL OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT/ 14394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

dar andamento ao feito, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 5667 Nr: 174-86.1998.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BACALTCHUK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - 

OAB: MT 12413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:MT/4729-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a petição de p. 255/264, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 107029 Nr: 6123-37.2011.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSME PEREIRA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIFIBRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:OAB/MT 15.999-B, FRED HENRIQUE SILVA GADONSKI 

- OAB:6927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MUNIZ REBELLO - 

OAB:24730/PR, GISELLE SAGGIN PACHECO - OAB:14129 -A MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 108629 Nr: 7810-49.2011.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELMA MARTINELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DIOGENES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:13890/MT, ETHIENE BRANDÃO E SILVA MENDONÇA DE 

LIMA - OAB:7058-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ALVES DA COSTA - 

OAB:3581-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 123094 Nr: 5628-22.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA MASCHIO, GILMAR MASCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 146496 Nr: 2772-17.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FERNANDES MARICATO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 158333 Nr: 8281-26.2015.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO RODRIGUES LOPES - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RO-BELT IND. E COM. DE CORREIAS E 

CANECAS ELEVADORAS EIRELI - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 154785 Nr: 6647-92.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON KUREK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, requerendo o que entender de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 61187 Nr: 1010-73.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPEZ - OAB:MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 66021 Nr: 5818-24.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO D. DE OLIVEIRA - ME, EDEVALDO 

DOMINGOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA FREITAS BORGES - 

OAB:MT/14639, BRUNO NADAF GUSMÃO - OAB:, CARLOS ALBERTO 

REZENDE FORTES JUNIOR - OAB:MT/14848, CLEBER LEMES ALMECER 

- OAB:MT/11378, INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - 

OAB:MT/9270, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, JONATHA 

CRISTIAN SANTOS SILVA - OAB:15641, LEANDRO TAVARES BARROS 

- OAB:15327, LUCIANA BRANDÃO - OAB:, LUCIANO JOANUCCI MOTTI 

- OAB:, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - OAB:MT/14232, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, RODRIGO SAMPAIO DE 

SIQUEIRA - OAB:9259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 134315 Nr: 6230-76.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE DE MATOS TONDORF NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO COELHO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBA COIMBRA MARQUES - 

OAB:5120-B, FABIANO ALVES ZANARDO - OAB:MT/12770, FERNANDO 

MÁRCIO MARQUES DE SALES - OAB:17167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 143814 Nr: 1534-60.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANÃ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ PEREIRA DA CRUZ, GILBERTO 

OMIZZOLLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO ANDRE RAUBER - 

OAB:17870/MT, FELIPE PELEGRINE - OAB:MT 16.064, JAMES 

LEONARDO PARENTE DE AVILA - OAB:5367/MT, JONAS COELHO DA 

SILVA - OAB:5706/MT, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 MT, 

PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - OAB:1823-B MT, PRISCILA VIVIANE 

MARIANO - OAB:18997/MT, RUBIANE KELI MASSONI - OAB:MT 12.419, 

VANESSA PELEGRINI - OAB:MT 10.059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira
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 Cod. Proc.: 147388 Nr: 3203-51.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCINETE DA ROCHA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:MT/22.131/A, RAQUEL CRISTINA ROCKENBACH BLEICH 

- OAB:MT 7655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 159901 Nr: 375-48.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDINEY FERREIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:MT 16.864 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 191388 Nr: 4497-70.2017.811.0037

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890 PR, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS - 

OAB:918, LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - OAB:25661 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 34046 Nr: 2284-14.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL SANTA RITA DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO MONTENEGRO DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:OAB/PE 1248-A, SERGIO MONTENEGRO DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:OAB/SP 352103

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA 

ARAÚJO - OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 

4336-A, DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, EDESIO 

SOARES ARAUJO JUNIOR - OAB:MT 6.824

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 37447 Nr: 41-63.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR JOSE FIORINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH KAROLLINNY DE 

OLIVEIRA FERREIRA - OAB:22114/O, SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 63537 Nr: 3165-49.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS 

PRÉ-MOLDADAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON ASAMBUJA LACERDA, ROMEY 

ATAÍDE CABELEIRA, MARIA IZABEL CAMPOS CABELLEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Terrengui - 

OAB:23584/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO RAUL ANTUNES MACEDO, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 68184 Nr: 494-19.2010.811.0037

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON AZAMBUJA LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Terrengui - 

OAB:23584/MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO RAUL ANTUNES MACEDO, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 74041 Nr: 6360-08.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON AZAMBUJA LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA - OAB:16915/MT, ELISABETE 

FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO RAUL ANTUNES MACEDO, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 17656 Nr: 2478-53.2001.811.0037
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Confederação Nacional da Agricultura - CNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ZANONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE ARAUJO RAMOS - OAB: 

MT 4701, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - OAB:5291/MT, MARILAINE 

PINHEIRO DE MELLO - OAB:8146-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE BARROS 

CURADO - OAB:MT 10.944

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO WILLIAN RICARDO MELLO ZANONI, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 129438 Nr: 2254-61.2014.811.0037

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMÍLIO DIVINO RODRIGUES, TEREZA MARIA VIAN 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLYBAS EGYDIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANNY DE ALMEIDA FARIA - 

OAB:9.290/MT, Jarbas Leite Fernandes - OAB:2544-A/MT, WALDIR 

ROQUE PIAZZI DA SILVA - OAB:MT 10767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA JOYCILENE RUFINA SILVA GUIMARÃES, PARA DEVOLVER 

OS PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 200900 Nr: 8852-26.2017.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR ANTONIO GUERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de reiterar a intimação da 

parte autora para juntar procuração aos autos, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 152694 Nr: 5687-39.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA MICHELE PONCHIO MONTORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARES PERFUMES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS GUILHERME 

HOLLAENDER BRAUN - OAB:166566-SP, Renan Pinto - OAB:OAB-MT 

19.906

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o apelado (autor), para apresentar suas contrarrazões, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 63166 Nr: 2978-41.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA, DARLEY DA SILVA 

CAMARGO, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO, ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPINA REUTOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 Certifico que a diligência depositada é insuficiente para cumorimento do 

mandado de avaliação e intimação, uma vez que se trata de zona rural, 

detse modo, impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte 

autora para providenciar o depósito da diligência corretamente, no prazo 

de 95 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 74695 Nr: 7015-77.2010.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY ADRIANO TIRLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR/ 22.819, GUSTAVO R. GOÉS NICOLADELLI - OAB:22.819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento à carta precatória, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de devolução.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002564-45.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FRAGA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALOISIO DA ROSA HAAS OAB - MT9038/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO 1002564-45.2017.8.11.0037 Certifico que a sentença prolatada 

nestes autos transitou em julgado sem interposição de recurso. Primavera 

do Leste - MT, 4 de abril de 2018. Lidiane Memoria Campos Gestor (a) 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004296-61.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEY CAIUBI SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1004296-61.2017.8.11.0037 AUTOR: 

MARILEY CAIUBI SILVA RÉU: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para no prazo legal 

impugnar a contestação. Primavera do Leste,4 de abril de 2018 Lidiane 

Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000601-36.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA SONIA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)
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CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e do 

provimento nº 56/2007 - CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar o requerente para no prazo legal, apresentar as contrarrazões. 

Primavera do Leste/MT, 4 de abril de 2018. Lidane Memoria Campos Gestor 

(a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000660-87.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA VARGAS TETERYCZ DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO ORLANDI OAB - RS71807 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BEL. LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA (RÉU)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1000660-87.2017.8.11.0037 AUTOR: 

ROSANGELA VARGAS TETERYCZ DE FREITAS RÉU: BEL. LAURAMIR DE 

SOUZA BARBOSA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN Nos termos 

da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a requerente para no prazo legal 

impugnar a contestação. Primavera do Leste,4 de abril de 2018 Lidiane 

Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001550-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. O. I. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA NARA VISSOTTO MACCARINI OAB - MT13614-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001550-89.2018.8.11.0037 AUTOR: JULIA OLIVEIRA IZIDORO RÉU: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. Recebo a inicial 

por estar em conformidade com os preceitos legais. Inicialmente, oportuno 

consignar que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, 

nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos 

como tais, a parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer 

a tal ato. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, entendo 

por bem determinar a citação do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências de legais, bem como sua intimação para comparecer à 

audiência de instrução, a qual designo para o dia 10/07/2018 às 13:50. As 

testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da intimação desta decisão, nos termos do artigo 

357, §4º, do Código de Processo Civil, no máximo de 03 (três) para cada 

parte. Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o 

disposto no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá 

trazer suas testemunhas ao ato processual independente de intimação 

realizada pelo Juízo. Ressalto que, as que residirem fora desta Comarca 

deverão ser ouvidas nas Comarcas onde residirem, através de Carta 

Precatória. Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de 

contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo 

legal. Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 02 de abril de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001493-71.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTUNES DOS SANTOS RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001493-71.2018.8.11.0037 AUTOR: MARIA ANTUNES DOS SANTOS 

RODRIGUES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. 

Inicialmente, oportuno consignar que é desnecessária a designação de 

audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código de Processo 

Civil, vez que, em feitos como tais, a parte requerida não costuma 

transacionar e nem comparecer a tal ato. Assim, como forma de dar maior 

efetividade à jurisdição, entendo por bem determinar a citação do 

requerido para contestar a inicial, com as advertências de legais, bem 

como sua intimação para comparecer à audiência de instrução, a qual 

designo para o dia 05/06/2018 às 16:30. As testemunhas deverão ser 

tempestivamente arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

intimação desta decisão, nos termos do artigo 357, §4º, do Código de 

Processo Civil, no máximo de 03 (três) para cada parte. Consigno que, em 

face do princípio da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do 

Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer suas testemunhas 

ao ato processual independente de intimação realizada pelo Juízo. 

Ressalto que, as que residirem fora desta Comarca deverão ser ouvidas 

nas Comarcas onde residirem, através de Carta Precatória. Por sua vez, 

havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal. Defiro o pedido da 

gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 15 de 

março de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001939-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

RENE ALMEIDA SILVA (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORAH KAROLLINNY DE OLIVEIRA FERREIRA OAB - MT22114/O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001939-74.2018.8.11.0037; 

Valor causa: R$ 954,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[OBRIGAÇÃO 

DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARIA DE ALMEIDA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: RENE 

ALMEIDA SILVA, ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE Vistos. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA INTERNAÇÃO 

COMPULSÓRIA ajuizada por RENE ALMEIDA SILVA em face de RENE 

ALMEIDA SILVA, ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos. Alega, 

em síntese, que seu neto é portador de distúrbios psicóticos e que faz uso 

de múltiplas drogas, de forma que não possui capacidade para reger sua 

pessoa e administrar seus bens. Assim, pugna, em sede de tutela 

antecipada, internação compulsória de RENE para tratamento da 

dependência química. É o breve relatório. Fundamento e decido. Recebo a 

inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. De início, 

cumpre trazer à baila que, em função da idealização do primado do direito 

à vida como um dos núcleos essenciais da Constituição Federal e de seu 

correlato direito à saúde artigo 6° e artigo 196 da CRFB/88, ambos 

consectários naturais e diretos do princípio da dignidade da pessoa 

humana artigo 1°, inciso III, da CRFB/88, desponta a ideia, de cunho 

inevitável, de predomínio absoluto daquelas concepções que privilegiem 

direitos, garantias e liberdades individuais em detrimento de noções 

transpessoalistas de Estado. Logo, ao Estado democrático pesa o dever 

de assegurar, na sua mais ampla feição e amplitude, o direito à saúde a 

todos os indivíduos, indistintamente, na medida em que deve providenciar 

a implementação de ações e políticas públicas que promovam e garantam, 

de modo universal e em igualdade de acesso, a consecução de tal direito 

a todos os cidadãos. O direito à vida e à saúde, de acordo com o feitio 

constitucional, ganha o ‘status’ de primazia absoluta e sobrepõe-se aos 

demais direitos individuais, de modo que irradia seus efeitos no seu mais 

amplo espectro, de forma imediata e integral, independentemente de 

restrições de ordem legal. Nesse sentido: “(…) O DIREITO À SAÚDE 

REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO 

DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa 

prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas 

pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico 
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constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira 

responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - 

políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos 

cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e 

médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito 

fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência 

constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que 

seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização 

federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da 

saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável 

omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO 

DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM 

PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático 

da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários 

todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a 

organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em 

promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, 

fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, 

substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, 

por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que 

determina a própria Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, 

A PESSOAS CARENTES, DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS À 

PRESERVAÇÃO DE SUA VIDA E/OU DE SUA SAÚDE: UM DEVER 

CONSTITUCIONAL QUE O ESTADO NÃO PODE DEIXAR DE CUMPRIR. - O 

reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição 

gratuita de medicamentos a pessoas carentes dá efetividade a preceitos 

fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, "caput", e 196) e 

representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário 

de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que 

nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria 

humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF. (…)” 

(STF, Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.° 393.175/RS, 2.ª 

Turma, Relator: Ministro Celso de Mello, julgado em 12/12/2.006, fonte DJ 

de 02/02/2.007, p. 140). Insta consignar que o artigo 300 do Código de 

Processo Civil prevê que “A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Complementando o 

preceptivo, temos o artigo 303, do referido códex, segundo o qual: “Nos 

casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a 

petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que 

se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Dessa forma, a princípio, está demonstrada a existência de 

hipótese factual que retrata que o primeiro requerido encontra-se em 

situação de risco e que, inclusive, pode agravar seu estado de saúde 

face à ausência do tratamento específico, circunstância essa que dá vigor 

a probabilidade do direito invocado. Assim, com o propósito de buscar a 

preservação de direitos, em que a probabilidade do direito invocado 

caracterizado pela situação peculiar de saúde que se encontra o 

requerido probabilidade do direito - e o perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo — corporificado pelo risco que decurso do 

tempo pode catalisar, restaram perfeitamente delineados, de forma a 

indicar a conveniência da medida ventilada, que virá ao encontro de seu 

interesse, os quais devem sobrepor-se aos demais, considero que se 

encontram presentes, parcialmente, as hipóteses que autorizam a 

concessão do pedido postulado em sede de tutela de urgência. Nessa 

toada: “(...). 1. Ainda que não tenha primado pela melhor técnica, o direito 

em tela é de pessoa dependente de drogas, em situação de risco e, assim, 

não pode o Judiciário se furtar de prestar uma jurisdição rápida e efetiva 

para garantir o direito à vida e à saúde, o que justifica a relativização de 

alguns princípios e garantias processuais pela absoluta preponderância 

do bem jurídico tutelado. 2. A Constituição Federal (art. 196) preceitua que 

"saúde é direito de todos e dever do Estado", aí entendido em sentido 

amplo, contemplando os entes federados União, Estados e Municípios. 3. 

Estado e Município são sabidamente partes legítimas passivas em 

demandas que versem sobre internações compulsórias e atendimentos na 

área de saúde mental e drogadição, mormente por ser o Município gestor 

do CAPS, órgão que presta os primeiros atendimentos nessa área, 

inclusive na esfera ambulatorial, dispondo de meios para dar os 

encaminhamentos necessários à internação, quando indicada, que por 

sua vez passa pelo gerenciamento do Estado, através do DAHA da 

Secretaria Estadual de Saúde. 4. Cabe ao Judiciário vigiar o cumprimento 

da Lei Maior, mormente quando se trata de tutelar superdireitos como vida 

e saúde. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME”. (Apelação Cível Nº 

70050488196, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 29/11/2012). “(...). 1. Tratando-se de 

pessoa usuária de drogas, agressiva e violenta, é cabível pedir aos entes 

públicos a sua internação compulsória e o fornecimento do tratamento de 

que necessita, a fim de assegurar-lhe o direito à saúde e à vida. 2. Os 

entes públicos têm o dever de fornecer gratuitamente o tratamento de 

pessoa cuja família não tem condições de custear. 3. Há exigência de 

atuação integrada do poder público como um todo, isto é, União, Estados e 

Municípios para garantir o direito à saúde. 4. É solidária a responsabilidade 

dos entes públicos. Inteligência do art. 196 da CF. 5. Cabível a condenação 

da Fazenda Pública ao pagamento das despesas processuais. Inteligência 

do art. 6º, letra c, da Lei nº 8.121/85 e do item 3 do Ofício Circular nº 

595/07-CGJ. Recurso desprovido. (SEGREDO DE JUSTIÇA)”. (Apelação 

Cível Nº 70047448873, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 

28/03/2012). “ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - 

DEFERIMENTO - ADMISSIBILIDADE - AGRAVO IMPROVIDO. Verificada a 

presença dos requisitos legais, é de rigor a manutenção de decisão que 

concedeu a antecipação de tutela a fim de permitir a internação 

compulsória de dependente químico". (TJSP, Processo: AI 

1556234320128260000 SP 0155623-43.2012.8.26.0000, Relator(a): Thales 

do Amaral, Julgamento: 05/11/2012, Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito 

Público, Publicação: 08/11/2012). “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER A FIM DE DETERMINAR A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE 

DEPENDENTE QUÍMICO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA VEROSSIMILHANÇA 

DAS ALEGAÇÕES E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL PRESENTES 

DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO”. (TJSP, Processo: AI 

663777020118260000 SP 0066377-70.2011.8.26.0000, Relator(a): Ferraz 

de Arruda, Julgamento: 10/08/2011, Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito 

Público, Publicação: 16/08/2011). Deveras, a dimensão transcendental do 

direito à vida e à saúde, extravasa a concepção tradicional, e por 

considerar que se trata de direitos que ostentam mais alto grau axiológico 

e não admitirem proteção postergada, tem-se consolidado o entendimento 

na seara jurisprudencial de que se afigura perfeitamente possível, com 

espeque no conteúdo normativo do artigo 536 do Código de Processo Civil, 

o bloqueio de verbas públicas como meio coercitivo e forma de garantir o 

direito a vida e a saúde de quem necessite e não tenha condições de 

arcar com os custos. Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO – RECURSO 

ESPECIAL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – BLOQUEIO DE 

CONTAS DO ESTADO – POSSIBILIDADE. 1. Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 2. Embora venha o STF adotando a ‘Teoria da 

Reserva do Possível’ em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 3. Recurso especial não provido”. (STJ, Recurso 

Especial nº 835.687/RS, 2.ª Turma, Relator: Ministra Eliana Calmon, julgado 

em 04/12/2007, fonte DJ de 17/12/2007, p. 160). Dessa forma, entendo 

que o pedido deve ser deferido em parte, porquanto o deferimento 

genérico de todos os procedimentos de que o paciente venha a necessitar 

acaba por desprestigiar a análise singular de cada pedido. Assim, sendo 

imprescindível o deferimento de uso de medicamentos, procedimento 

cirúrgicos ou quaisquer atos médicos que não sejam fornecidos pela rede 

pública de saúde, estes deverão ser feitos ao longo dos autos, mediante 

apresentação de indicação/relatório médico. Ante o exposto, DEFIRO o 

pedido de tutela de urgência formulado na inicial para o fim de: a) 

DETERMINAR que os requeridos, no prazo de 05 (cinco) dias, adotem as 

providências necessárias para internação da requerido RENE em clínica 

especializada para tratamento de dependente químico, seja na rede 

pública ou privada, bem como prestem o auxílio de todo o necessário para 

que se efetive a pretensão, tal qual fornecendo transporte e alimentação a 

parte requerente, bem como a sua acompanhante; b) DETERMINAR que, 

na hipótese de não cumprimento do preceito mandamental, sejam 

bloqueadas contas públicas estaduais e municipais, em montante 

equivalente ao necessitado pela paciente, sem prejuízo das demais 

deliberações supramencionadas. Consigo que o tratamento deverá ser 

arcado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada ente 

estatal. Sem prejuízo, considerando que a parte requerente está 
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patrocinada pela Defensoria Pública, nomeio como defensora do requerido 

RENE, a Dra. Deborah K. de Oliveira Ferreira, OAB/MT 22114/O, advogada 

atuante nesta Comarca e fixo seus honorários em 01 URH. Citem-se os 

requeridos para, querendo, apresentarem defesa, no prazo legal, 

observado o disposto no artigo 183 do Código de Processo Civil, fazendo 

constar as advertências legais do artigo 344 do Código de Processo Civil. 

Intimem-se os requeridos ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

Procurador-Geral, e o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, na 

pessoa de seu representante legal, para o cumprimento da liminar. 

Notifique-se o representante do Ministério Público e cientifique o i. 

Defensor Público. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 03 de abril de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001641-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO LUIZ PATROCINIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001641-82.2018.8.11.0037 AUTOR: VALDIVINO LUIZ PATROCINIO RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Recebo a inicial por 

estar em conformidade com os preceitos legais. Inicialmente, oportuno 

consignar que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, 

nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos 

como tais, a parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer 

a tal ato. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, entendo 

por bem determinar a citação do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências de legais, bem como sua intimação para comparecer à 

audiência de instrução, a qual designo para o dia 10/07/2018 às 14:20. As 

testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da intimação desta decisão, nos termos do artigo 

357, §4º, do Código de Processo Civil, no máximo de 03 (três) para cada 

parte. Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o 

disposto no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá 

trazer suas testemunhas ao ato processual independente de intimação 

realizada pelo Juízo. Ressalto que, as que residirem fora desta Comarca 

deverão ser ouvidas nas Comarcas onde residirem, através de Carta 

Precatória. Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de 

contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo 

legal. Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 02 de abril de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000164-58.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IREMAR FERREIRA DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURENA VIEIRA DE OLIVEIRA D AVILA OAB - MT0014063A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ATO ORDINATÓRIO - PERÍCIA Em cumprimento à decisão judicial, 

considerando que os quesitos da parte Autora e Requerida encontram-se 

nos autos, DESIGNO PERÍCIA para o dia 07 de Maio de 2018, às 08:00. 

INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que compareçam à 

perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca 

(Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT). 

Primavera do Leste-MT, 04/04/2018. Lidiane Memoria Campos Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000252-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIR MOREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ATO ORDINATÓRIO - PERÍCIA Em cumprimento à decisão judicial, 

considerando que os quesitos da parte Autora e Requerida encontram-se 

nos autos, DESIGNO PERÍCIA para o dia 07 de Maio de 2018, às 08:30. 

INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que compareçam à 

perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca 

(Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT). 

Primavera do Leste-MT, 04/04/2018. Lidiane Memoria Campos Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000398-40.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALDEVINO DIAS DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ATO ORDINATÓRIO - PERÍCIA Em cumprimento à decisão judicial, 

considerando que os quesitos da parte Autora e Requerida encontram-se 

nos autos, DESIGNO PERÍCIA para o dia 07 de Maio de 2018, às 08:45. 

INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que compareçam à 

perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca 

(Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT). 

Primavera do Leste-MT, 04/04/2018. Lidiane Memoria Campos Gestora 

Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 100623 Nr: 142-27.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ALVES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL/MT - OAB:1526582-MAT.

 Processo nº: 142-27.2011.811.0037 (Código 100623)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, intime-se o advogado da parte autora, através do DJE, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos o contrato de honorários 

entabulado com seu/sua cliente, a fim de viabilizar a correta elaboração do 

ofício requisitório, nos termos do artigo 8º, XIV, e 18 da Resolução 

405/2016-CJF.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102305/4/2018 Página 195 de 689



 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125754 Nr: 8322-61.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIA BASARGIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON GONÇALVES DE SOUZA 

JÚNIOR - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:MAT.100100177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO COSTA NICOLINO 

- OAB:MT 12900, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 nº 8322-61.2013.811.0037 (Código 125754)Vistos.Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

ESPECÍFICA ajuizada por OLIA BASARGIN em face do ESTADO DE MATO, 

requerendo fosse disponibilizado “TRATAMENTO HOME CARE”.Da análise 

dos autos, em síntese, extrai-se que foi proferida sentença e foi nomeada 

a empresa QUALYCARE SERVIÇOS DE SAÚDE E ATENDIMENTO 

DOMICILIAR LTDA como prestadora do serviço de home care. À fl. 773, a 

empresa QUALYCARE foi removida da prestação de serviços nos autos, 

tendo em vista que foi devidamente intimada a apresentar documento 

contendo a classificação do nível de complexidade da paciente, bem como 

a justificativa em caso de preços praticados serem diversos dos valores 

fixados pela Secretaria Estadual de Saúde, sendo que se quedou inerte, 

mesmo diante da ciência exarada à fl. 772.(...) Analisando os autos, 

verifico que, diante da existência de outro processo em que o objeto é o 

cumprimento da sentença proferida nestes autos, bem como a informação 

emitida pela Gestora Judiciária de que o equívoco em não certificar a 

existência de outro feito lhe cabe, entendo que não persistem os motivos 

para revogação da nomeação da empresa QUALYCARE.Todavia, 

importante informar a Defensoria Pública a importância de peticionar nos 

autos principais o ajuizamento do cumprimento de sentença em apartado, 

uma vez que esta unidade judiciária conta com mais de 9 (nove) mil 

processos, bem como que o PJE e o Apolo não são integrados, de modo 

que um sistema não tem acesso aos dados do outro, o que impossibilita a 

constatação de litispendência.Destarte, MANTENHO a empresa 

QUALYCARE na prestação dos serviços em relação à paciente OLIA 

BASARGIN.Encaminhem-se os autos ao E. TJMT, para análise em sede de 

remessa necessária, conforme determinado à fl. 763.Ciência ao Ministério 

Público.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122829 Nr: 5369-27.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRBF, DBF, VANDERLEIA GONÇALVES BATISTA, LGB, 

PHGB, JRBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, CLAUDIA REGINA DA SILVA - OAB:MT/ 17.122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5369-27.2013.811.0037 (Código 122829)

Vistos.

Analisando os autos, verifico que a parte executada concordou com o 

cálculo apresentado pela parte exequente (fl. 184-v).

Diante disso, HOMOLOGO o cálculo de fls. 175/182.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163275 Nr: 1800-13.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR DE SANTANA HENRIQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FABRICIO MILHOMENS DA NEIVA - 

OAB:24530/GO, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:18480-B, 

GIOVANA BACH - OAB:23696-0, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, 

RICARDO VAS CARDOSO - OAB:5.209-O

 Processo nº 1800-13.2016.811.0037 (Código 163275)

 Vistos.

Consta nos autos que o Egrégio Tribunal de Justiça determinou que 

eventual crédito da parte requerente deverá ser apurado em liquidação 

por arbitramento.

Assim, proceda-se a conversão para liquidação.

Na sequência, intime-se a parte requerente para a apresentação de 

pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

moldes do artigo 510 do Código de Processo Civil, o que já foi apresentado 

pelo requerido às fls. 156/223.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133288 Nr: 5434-85.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSA ORSOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5434-85.2014.811.0037 (Código 133288)

Vistos.

Considerando que não consta na sentença de fls. 221/224 a concessão 

da tutela, indefiro o pedido de fl. 242.

No mais, cumpra-se integralmente a decisão de fl. 235.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 60533 Nr: 338-65.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONILDE MARIA BORTOLUZZI BURGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - 

GESTÃO PLENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 Processo nº: 338-65.2009.811.0037 (Código 60533)

Vistos.

Ante a apresentação de conta bancária, proceda-se a secretaria aos atos 

necessários para a liberação dos valores em favor da parte requerente, 

atentando-se para as novas determinações contidas na Resolução nº 

15/2012 do Tribunal Pleno, que dispõe sobre a nova metodologia adotada 
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pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para gerenciar os depósitos 

judiciais.

 Após, intime-se o requerido para promover a entrega do medicamento 

requerido nos autos, na forma da prescrição médica, a fim de evitar a 

constante restituição de valores em favor da requerente.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 58823 Nr: 6381-52.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO RUPERTO CANDIDO SEYBOTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 Processo nº 6381-52.2008.811.0037 (Código 58823)

Vistos.

 Certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos em 

apenso.

Em seguida, retornem os autos conclusos para análise da petição de fls. 

182/185.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135841 Nr: 7430-21.2014.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE BRASILINA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÉLIO ROSA DE MORAES - 

OAB:18.464/O, MARCIA MACEDO GALVÃO - OAB:MT/15668/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 7430-21.2014.811.0037 (Código 135841)

Vistos.

Diante da divergência existente acerca do valor devido, remeta-se o feito 

à Contadoria do Juízo, devendo ser observado os valores devidamente 

efetuados pelo requerido.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Atente-se quanto à aplicação dos índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 117588 Nr: 8266-62.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA SANTOS DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - 

SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 Processo nº 8266-62.2012.811.0037 (Código 117588)

Vistos.

Defiro o pedido retro.

 Proceda-se a intimação do Estado de Mato Grosso conforme requerido.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 179880 Nr: 10531-95.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJACKSON DA SILVA 

LOPES - OAB:21816-0, FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, 

FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:23696-0, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:5.209

 Processo nº 10531-95.2016.811.0037 (Código 179880)

 Vistos.

Ante a atualização do endereço da parte requerente as fl. 74, intime-se o 

Dr. Junior Lima Bezerra para realizar a perícia, o qual deverá se deslocar 

até a residência da paciente para a avaliação, conforme determinado à fl. 

55.

Ademais, consigno que o perito deverá responder aos quesitos de fls. 

66/68.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 169433 Nr: 5004-65.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS, ROSINEIA VENEQUE, LEANDRO VENEQUE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA RAMBO - 

OAB:8645/MT, TATIANE FATARELLI RODRIGUES RAMBO - 

OAB:11.131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte Autora para, no prazo de 10(dez) dias, manifestar acerca 

da petição de fls. 115/152.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 38898 Nr: 1415-17.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INES AZZOLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZELIA MARTINI NOGUEIRA - 

OAB:MT 7675

 Processo nº 1415-17.2006.811.0037 (Código 38898)

Vistos.

 Considerando a convenção das partes, nos termos do artigo 922 do 

Código de Processo Civil, defiro o requerimento retro e determino a 
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suspensão do feito pelo período de 1 (um) ano.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 161232 Nr: 930-65.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAEDER ARAÚJO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 7458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 930-65.2016.811.0037 (Código 161232)

Vistos.

 Certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada às fls. 56/59.

Em seguida, retornem os autos conclusos para análise da petição de fl. 

62.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 151974 Nr: 5267-34.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO RUPERTO CANDIDO SEYBOTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - 

OAB:MT 15189-O, POLLIANA PATRÍCIA PIOVESAN - OAB:MT 15878-O, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA 

- OAB:MT 18.241-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893

 Processo nº 5267-34.2015.811.0037 (Código 151974)

Vistos.

Cumpridas as diligências necessárias, certifique-se o trânsito em julgado e 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 114359 Nr: 4773-77.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE IVETE SCHAFER COLOMBELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4773-77.2012.811.0037 (Código 114359)

Vistos.

Indefiro o pedido de fls. 191/196, visto que o acórdão de fl. 159 decidiu 

que a parte requerente não possui direito ao benefício pleiteado, tendo, 

inclusive, transitado em julgado em 22.09.2017 (fl. 188).

Nada mais havendo pendente, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas necessárias.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122948 Nr: 5488-85.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDA ALVES SILVA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5488-85.2013.811.0037 (Código 122948)

Vistos.

Diante da divergência existente acerca do valor devido, remeta-se o feito 

à Contadoria do Juízo.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Atente-se quanto à aplicação dos índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126815 Nr: 9345-42.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE DE FATIMA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 9345-42.2013.811.0037 (Código 126815)

Vistos.

Diante da divergência existente acerca do valor devido, remeta-se o feito 

à Contadoria do Juízo.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Atente-se quanto à aplicação dos índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 53520 Nr: 1133-08.2008.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEULITA MARIA FIGUEIREDO, ANDREA CHRISTINA 

FIGUEIREDO, CARLA KRISTIANE FIGUEIREDO, LUIZ ANTONIO FIGUEREDO 

JUNIOR, LOHAN IURI FIGUEREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL AMAYA ESTEVEZ, MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A, Vanderleia Daci Schmitz - OAB:13635-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, Fabrício Miguel Correa - OAB:9.762-A/MT, 

FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:23696/O, LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - OAB:MT/7202, 

LUCIANA PÓVOAS LEMOS - OAB:7723/MT, RENATA CARRETO - 
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OAB:18929-A, RICARDO VAS CARDOSO - OAB:5.209-O

 Vistos.

 De início, defiro o pedido de fl. 365, referente ao desentranhamento da 

petição de fl. 357/358, devendo ser devolvida ao respectivo subscritor.

Em relação ao pedido feito em juízo, entendo que precluiu desde o 

momento em que foi oportunizado apresentar assistente técnico da prova 

pericial realizada às fls. 290/302.

 No entanto, defiro o pedido de oitiva da testemunha JOÃO JOSE A. DE L. 

ALFREDO FREIRE no juízo deprecado (fls. 330). Contudo, indefiro o pedido 

de oitiva da testemunha WILSON, vez que o patrono do advogado da parte 

autora deveria trazê-lo nesta oportunidade, conforme decisão de fl. 368.

Homologo o pedido de desistência das testemunhas.

Com a vinda da carta precatória devidamente cumprida, dê-se vista às 

partes para apresentaram alegações finais, no prazo legal. Após, 

conclusos para sentença.

 Cumpra-se.

MYRIAN PAVAN SCHENKEL

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 114653 Nr: 5153-03.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINETE DUARTE DE SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, 

ATHOS DE O. MATUDA, RUDDY HURTADO LAZO, BOHDAN BARANHUK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - 

OAB:MT/13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARIANA BLESSA SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 

12.991, RICARDO BATISTA DAMASIO - OAB:7222B, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 Vistos. Considerando que há pedido de prova pericial pendente de 

analise, torno prejudicada esta audiência, devendo permanecerem os 

autos conclusos para despacho. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 115365 Nr: 5914-34.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANUZIA FLORENCIA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO-SEC DE ESTADO 

DE EDUCAÇÃO- SEDUC-MT SUP DE G. DE R HUMANOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA - OAB:16915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Declaro encerrada a instrução. Dê-se vista às partes para 

apresentaram alegações finais, no prazo legal. Após, conclusos para 

sentença. Cumpra-se.

MYRIAN PAVAN SCHENKEL

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135414 Nr: 7111-53.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELIA DE SOUZA AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7111-53.2014.811.0037 (Código 135414)

 Vistos.

Consta nos autos que o Egrégio Tribunal de Justiça determinou que 

eventual crédito da parte requerente deverá ser apurado em liquidação 

por arbitramento.

Assim, proceda-se a conversão para liquidação.

Na sequência, intime-se a parte requerente para a apresentação de 

pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

moldes do artigo 510 do Código de Processo Civil, o que já foi apresentado 

pelo requerido às fls. 205/268.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126761 Nr: 9292-61.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA FERREIRA TABORDO EIFLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9292-61.2013.811.0037 (Código 126761)

Vistos.

 Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 100/102, conforme 

determinado à fl. 104.

Em seguida, retornem os autos conclusos para análise da petição de fls. 

105/106.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126754 Nr: 9285-69.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANAIR RODRIGUES CANABRAVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:MT 15612, ELYJAKSON DA SIVA LOPES - OAB:21816-0, 

FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, FERNANDA LEMOS 

FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, RENATA 

CARRETA - OAB:18929-A, RICARDO VAS CARDOSO - OAB:5.209-O

 Processo nº: 9285-69.2013.811.0037 (Código 126754)

Vistos.

Diante da divergência existente acerca do valor devido, remeta-se o feito 

à Contadoria do Juízo.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Atente-se quanto à aplicação dos índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 47610 Nr: 3008-47.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE, 

JOSÉ AUGUSTO ASTUTT TANNURE, IZANETE ASTUTT TANNURE, JULIO 
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CESAR LONGEN, SALMA ASTUTT TANNURE, RAUL ASTUTT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B, OSVALDO 

ANTONIO DE LIMA - OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:OAB/MT 3921, SAMOEL DA SILVA - OAB:5621/MT

 Processo nº 3008-47.2007.811.0037 (Código 47610)

Vistos.

DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 01 (um) ano.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 200214 Nr: 8557-86.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAIR NATAL BREDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8557-86.2017.811.0037 (Código 200214)

Vistos.

Defiro o pedido de perícia contábil.

Destarte, tendo em vista a indicação de órgão público conveniado para 

realização de perícia pelo ESTADO DE MATO GROSSO em todos os 

procedimentos de URV, encaminhe-se o feito à CONTROLADORIA-GERAL 

DO ESTADO (Rua Júlio Domingos de Campos, S/N, Complexo Paiaguás, 

CPA, CEP 78.049-923 – Cuiabá/MT).

Intimem-se as partes, através de seus advogados, via DJE, de que terão o 

prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos e indicação de 

assistente técnico (artigo 465, §1º, Código de Processo Civil).

 O prazo para apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 

(trinta) dias.

 Os pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum 

prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo 

(artigo 477, §1º, Código de Processo Civil).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 04 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 66033 Nr: 5862-43.2009.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO BIAZZOTTI LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:MT-3691, ANA DE LOURDES BARBOSA BASTOS - 

OAB:PROCURADOR FED

 Processo nº: 5862-43.2009.811.0037 (Código 66033)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, intime-se o advogado da parte autora, através do DJE, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos o contrato de honorários 

entabulado com seu/sua cliente, a fim de viabilizar a correta elaboração do 

ofício requisitório, nos termos do artigo 8º, XIV, e 18 da Resolução 

405/2016-CJF.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126823 Nr: 9353-19.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLGA PAES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O, 

ROSÂNGELA QUEIROZ GARCIA LEITE NOGUEIRA - OAB:14588-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO ALVES DA SILVA - 

OAB:MT 18.241-O

 Processo nº: 9353-19.2013.811.0037 (Código 126823)

Vistos.

Diante da divergência existente acerca do valor devido, remeta-se o feito 

à Contadoria do Juízo.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Atente-se quanto à aplicação dos índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 101510 Nr: 986-74.2011.811.0037

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADJAIME LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARIANA BLESSA SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 

12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 Processo nº 986-74.2011.811.0037 (Código 101510)

Vistos.

Ante a informação retro, revogo a nomeação feita anteriormente e nomeio 

como perito judicial a empresa ACERTAMED SEGURANÇA E MEDICINA DO 

TRABALHO, com sede na Rua Maringá, Nº 435, Centro, Primavera do 

Leste-MT, telefone: (66) 3498-3460, a qual deverá ser intimada para 

formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 465, 

§2º, do Código de Processo Civil).

No mais, cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 108488 Nr: 7663-23.2011.811.0037
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 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NARA ANTONIA RADIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 Processo nº 7663-23.2011.811.0037 (Código 108488)

Vistos.

Ante a informação retro, revogo a nomeação feita anteriormente e nomeio 

como perito judicial a empresa ACERTAMED SEGURANÇA E MEDICINA DO 

TRABALHO, com sede na Rua Maringá, Nº 435, Centro, Primavera do 

Leste-MT, telefone: (66) 3498-3460, a qual deverá ser intimada para 

formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 465, 

§2º, do Código de Processo Civil).

No mais, cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 129294 Nr: 2127-26.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAMIRO SOUSA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2127-26.2014.811.0037 (Código 129294)

Vistos.

Diante da divergência existente acerca do valor devido, remeta-se o feito 

à Contadoria do Juízo.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Atente-se quanto à aplicação dos índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 177231 Nr: 9168-73.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLORIA MARIA OLIBONI RUARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDERSON UMBELINO NERY - 

OAB:MT 16181-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Considerando que o INSS não devolveu os autos até a presente 

data, impossibilitando a realização desta audiência, redesigno-a para o dia 

08/05/2018, às 13:50. Saem os presentes intimados. Intime-se a parte 

requerida. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 164881 Nr: 2613-40.2016.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA ROSA DUARTE BORTOLANZA - 

ME, APARECIDA ROSA DUARTE BORTOLANZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.Custas processuais pelo executado.Fixo honorários advocatícios em 

5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado do débito, a serem pagos 

pelo executado em favor do advogado público, nos termos do artigo 85, §

§2º e 19, do Código de Processo Civil.Proceda-se ao levantamento de 

eventuais penhoras existentes e ao desbloqueio de contas.Após, 

certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 04 de abril de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 165208 Nr: 2760-66.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT, QUALYCARE 

SERVIÇOS DE SAÚDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LYGIA MARCIA CORREA DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 19649/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2760-66.2016.811.0037 (Código 165208)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA ajuizado pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO – MT na defesa dos interesses de JEFERSON 

TABORDA DA SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

devidamente qualificados nos autos.

À fl. 269, o exequente noticiou a concordância da suspensão do 

tratamento domiciliar conforme relatório apresentado às fls. 252/253, de 

modo que pugnou pela intimação da Secretaria Municipal de Saúde para 

disponibilizar o acompanhamento médico necessário, bem como a extinção 

do feito.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme petição de fl. 269.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Sem prejuízo, intime-se a Secretaria Municipal de Saúde para disponibilizar 

o acompanhamento médico necessário, conforme o relatório de fls. 

252/253.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 03 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 5865 Nr: 80-12.1996.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPERIO MINERAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, RICARDO VAZ CARDOSO 

- OAB:5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO ALVARES - 

OAB:, JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES - OAB:3432/MT, Luciano 

Salles Chiappa - OAB:11.883, MARCELO SILVA MOURA - 

OAB:12307/MT
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 Processo nº: 1998/172 (Código 5865)

Vistos.

Ante o teor da petição retro, deverão os feitos contra o mesmo devedor 

tramitar em apenso, sem a unificação dos créditos.

Assim, sendo o caso, proceda-se a Secretaria à separação dos feitos, 

com o cancelamento das baixas e sua reativação, apensando-os para 

tramitarem em apartado.

No mais, indefiro o petitório retro, visto que a parte executada foi 

devidamente citada à fl. 39-v.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 104573 Nr: 3555-48.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS VIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE DO NASCIMENTO - 

OAB:6903-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ZANDONADI - OAB:

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.Custas processuais pelo executado.Fixo honorários advocatícios em 

5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado do débito, a serem pagos 

pelo executado em favor do advogado público, nos termos do artigo 85, §

§2º e 19, do Código de Processo Civil.Proceda-se ao levantamento de 

eventuais penhoras existentes e ao desbloqueio de contas.Após, 

certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 04 de abril de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 132787 Nr: 5035-56.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPERIO MINERAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:5.209, WENDER LUIZ DOS SANTOS - OAB:MT 16327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5035-56.2014.811.0037 (Código 132787)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT em face de IMPERIO 

MINERAÇÕES LTDA, na qual a parte exequente informa o pagamento 

integral do débito executado e, assim, requer a extinção do feito.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve a quitação do débito objeto desta 

demanda pelo executado, conforme informado pela parte exequente à fl. 

16.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras existentes e ao 

desbloqueio de contas.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 102903 Nr: 8805-96.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPERIO MINERAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8805-96.2010.811.0037 (Código 102903)

Vistos.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte requerente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 43759 Nr: 6127-50.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPERIO MINERAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL JOSÉ DE REZENDE 

NETO - OAB:OAB/MT 8.705, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, 

SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6127-50.2006.811.0037 (Código 43759)

Vistos.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte requerente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 49628 Nr: 4949-32.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPERIO MINERAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUARTE 

ALVARES - OAB:3432/MT, Luciano Salles Chiappa - OAB:11.883

 Processo nº 4949-32.2007.811.0037 (Código 49628)

Vistos.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte requerente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102305/4/2018 Página 202 de 689



extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 178886 Nr: 10061-64.2016.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P J BORTOLANZA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.Custas processuais pelo executado.Fixo honorários advocatícios em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem pagos pelo executado em favor do 

advogado público, nos termos do artigo 85, §§2º e 19, do Código de 

Processo Civil.Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras 

existentes e ao desbloqueio de contas.Após, certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 02 de abril de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 108392 Nr: 7562-83.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLEI BORGES XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, RICARDO VAZ CARDOSO 

- OAB:5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7562-83.2011.811.0037 (Código 108392)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT em face de SIRLEI BORGES 

XAVIER, na qual a parte exequente informa o pagamento integral do débito 

executado e, assim, requer a extinção do feito.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve a quitação do débito objeto desta 

demanda pelo executado, conforme informado pela parte exequente à fl. 

19.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras existentes e ao 

desbloqueio de contas.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133269 Nr: 5418-34.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLEI BORGES XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:5.209, WENDER LUIZ DOS SANTOS - OAB:MT 16327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5418-34.2014.811.0037 (Código 133269)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT em face de SIRLEI BORGES 

XAVIER, na qual a parte exequente informa o pagamento integral do débito 

executado e, assim, requer a extinção do feito.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve a quitação do débito objeto desta 

demanda pelo executado, conforme informado pela parte exequente à fl. 

14.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras existentes e ao 

desbloqueio de contas.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 132602 Nr: 4876-16.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRDES SCHMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:5.209, WENDER LUIZ DOS SANTOS - OAB:MT 16327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.Custas processuais pelo executado.Fixo honorários advocatícios em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem pagos pelo executado em favor do 

advogado público, nos termos do artigo 85, §§2º e 19, do Código de 

Processo Civil.Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras 

existentes e ao desbloqueio de contas.Após, certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 02 de abril de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122592 Nr: 5132-90.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ ZASSO, LEVINO JOSE SPERAFICO, 

GENTIL LUIZ ZASSO, AMALIA TARCILA SPERAFICO, ONIRA RITZEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.Custas processuais pelos executados LEVINO JOSE SPERAFICO, 

GENTIL LUIZ ZASSO, AMALIA TARCILA SPERAFICO e ONIRA RITZEL.Fixo 

honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem pagos 

pelo executado em favor do advogado público, nos termos do artigo 85, §

§2º e 19, do Código de Processo Civil.Proceda-se ao levantamento de 

eventuais penhoras existentes e ao desbloqueio de contas.Após, 
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certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 32400 Nr: 623-97.2005.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACILDO PEREIRA DE CARVALHO, MARIA 

ELIANA GUILHERMETTI DE CARVALHO, MOISES PEREIRA DE CARVALHO, 

IRACEMA MARIA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B, MAURIDES 

CELSO LEITE - OAB:MT 3042

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT, MARIA ELIANA GUILHERMETTI DE 

CARVALHO - OAB:10396

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.Custas processuais pelos executados.Fixo honorários advocatícios 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem pagos pelo executado em favor 

do advogado público, nos termos do artigo 85, §§2º e 19, do Código de 

Processo Civil.Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras 

existentes e ao desbloqueio de contas.Após, certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 02 de abril de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 47529 Nr: 2945-22.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO RUARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2945-22.2007.811.0037 (Código 47529)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela UNIÃO - FAZENDA 

NACIONAL em face de ERNESTO RUARO, na qual a parte exequente 

informa o pagamento integral do débito executado e, assim, requer a 

extinção do feito.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve a quitação do débito objeto desta 

demanda pelo executado, conforme informado pela parte exequente às 

fls. 80/81.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras existentes e ao 

desbloqueio de contas.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 111869 Nr: 2316-72.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MARQUES GARCES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2316-72.2012.811.0037 (Código 111869)

SENTENÇA

Vistos.

 Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVAIDEZ POR ACIDENTE 

DE TRABALHO ajuizada POR MANOEL MARQUES GARCES em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, devidamente 

qualificados nos autos.

À fl. 99 a parte requerente pugnou pela extinção do feito, ante a ausência 

de interesse processual.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Considerando o pedido de extinção formulado pela parte requerente, a 

extinção do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 23515 Nr: 499-85.2003.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFECÇÕES GLÓRIA LTDA, CLAUDEMIR 

FRANZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.Custas processuais pelo executado CLAUDEMIR FRANZONI.Fixo 

honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem pagos 

pelo executado em favor do advogado público, nos termos do artigo 85, §

§2º e 19, do Código de Processo Civil.Proceda-se ao levantamento de 

eventuais penhoras existentes e ao desbloqueio de contas.Após, 

certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113977 Nr: 4496-61.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANA DOS SANTOS NASCIMENTO 

ANDRADE - ME, CRISTIANA DOS SANTOS NASCIMENTO ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4496-61.2012.811.0037 (Código 113977)

Vistos.

Arquive-se provisoriamente o feito, sem baixa na distribuição, nos termos 

do §2º do artigo 40 da Lei 6.830/80, ante o transcurso do prazo de 

suspensão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 107089 Nr: 6186-62.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 

NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E C DE SOUZA, EVACY CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO M. V.SILVA - 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:, MARIA CRISTINA DE CARVALHO 

RAMOS - PROCURADORIA FEDERAL - OAB:MT.1903427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6186-62.2011.811.0037 (Código 107089)

Vistos.

Defiro o pedido retro.

Proceda-se conforme requerido.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 140438 Nr: 10468-41.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDDS, JANAINE CANDIDA DANTAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 10468-41.2014.811.0037 (Código 140438)

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que às fls.93/94 o requerido apresentou 

quesitos para a realização do estudo socioeconômico.

Destarte, intime-se a equipe disciplinar deste Juízo para complementação 

do estudo, no prazo de 10 (dez) dias.

Com a juntada, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 10 

(dez) dias.

Expirado o prazo, considerando que é obrigatória a intervenção do 

Ministério Público nos feitos que tratam do Benefício Assistencial de 

Prestação Continuada, remetam-se os autos para manifestação, no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. INTERVENÇÃO DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

SENTENÇA ANULADA. I. Nos termos da Lei nº 8.742/93, que dispõe sobre 

a organização da Assistência Social e sobre o benefício de prestação 

continuada , "cabe ao Ministério Publico zelar pelo efetivo respeito aos 

direitos estabelecidos nesta Lei" (artigo 31). II. A ausência de 

manifestação do Ministério Público em primeira instância, nos casos em 

que é obrigatória a sua intervenção e desde que haja manifesto prejuízo a 

alguma parte, enseja nulidade do processo a partir do momento em que 

este deveria ter sido intimado (artigo 246 do CPC). III. Em sendo relevante a 

realização de estudo social e, eventualmente, de oitiva de testemunhas, 

mostrando-se provas indispensáveis, cabe ao Juízo determinar a 

produção de referidas provas, dada a falta de elementos aptos a 

substituí-las. IV. Sentença que se anula, retornando os autos à Vara de 

origem, para o prosseguimento regular do feito. V. Parecer do Ministério 

Público Federal acolhido. Apelação da parte autora prejudicada. (TRF 3ª 

Região - Classe: AC - APELAÇÃO CÍVEL AC“ 1218574 - Processo: 

2007.03.99.033849-0 - Relator Juiz Walter do Amaral - 7ª Turma - 

Julgamento 12/11/2007 - DJU 29/11/2007, p: 313). Grifei.

Após, retornem os autos conclusos para prolação de sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 71042 Nr: 3356-60.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIONE DE FATIMA RAMBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

VALÉRIUS HATIRO KATO FALEIROS - OAB:MT 7.457-B

 Em cumprimento a decisão judicial, impulsiono os autos com a finalidade 

de intimar a Fazenda Pública Municipal do ofício para pagamento da 

requisição de pequeno valor, no prazo de 60(sessenta) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 164881 Nr: 2613-40.2016.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA ROSA DUARTE BORTOLANZA - 

ME, APARECIDA ROSA DUARTE BORTOLANZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 Processo nº 2613-40.2016.811.0037 (Código 164881)

Vistos.

Defiro o requerimento de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Sem prejuízo, defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, 

eventualmente encontrados, através do sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizadas as diligências, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre o que lhes entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de outubro de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 120516 Nr: 2999-75.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WENDER LUIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - 

SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA PAULA LANDIM DA SILVA 

FLESCH - OAB:14.932-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Em cumprimento a decisão judicial, impulsiono os autos com a finalidade 

de intimar a Fazenda Pública Municipal do ofício para pagamento da 

requisição de pequeno valor, no prazo de 60(sessenta) dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127112 Nr: 97-18.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIENE SILVA CANGUSSU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 Em cumprimento a decisão judicial, impulsiono os autos com a finalidade 

de intimar a Fazenda Pública Municipal do ofício para pagamento da 

requisição de pequeno valor, no prazo de 60(sessenta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134086 Nr: 6071-36.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUINALDO COSTA FERREIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6071-36.2014.811.0037 (Código 134086)

 Vistos.

Consta nos autos que o Egrégio Tribunal de Justiça determinou que 

eventual crédito da parte requerente deverá ser apurado em liquidação 

por arbitramento.

Assim, proceda-se a conversão para liquidação.

Na sequência, intime-se a parte requerente para a apresentação de 

pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

moldes do artigo 510 do Código de Processo Civil, o que já foi apresentado 

pelo requerido às fls. 194/259.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 67810 Nr: 7600-66.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONDE MOREIRA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7600-66.2009.811.0037 (Código 67810)

Vistos.

 Defiro o requerimento de fl. 44 e determino a suspensão do feito até 

27/12/2018.

Aguarde-se na secretaria.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 67712 Nr: 7576-38.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL DARCI DAMO, DARCI SILVA DE 

ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7576-38.2009.811.0037 (Código 67712)

Vistos.

 Defiro o requerimento de fl. 112 e determino a suspensão do feito até 

27/12/2018.

Aguarde-se na secretaria.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 101724 Nr: 1160-83.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUBERT FERREIRA & CIA LTDA - ME, 

VALDEMAR ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1160-83.2011.811.0037 (Código 101724)

Vistos.

DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 01 (um) ano.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 109276 Nr: 8481-72.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA SENHORINHA CHAGAS GASPARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8481-72.2011.811.0037 (Código 109276)

Vistos.

 Defiro o requerimento de fl. 19 e determino a suspensão do feito até 

27/12/2018.

Aguarde-se na secretaria.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 48054 Nr: 3459-72.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNILDO GUADAGNIN, VOLMIR GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3459-72.2007.811.0037 (Código 48054)

Vistos.

 Defiro o requerimento de fl. 63 e determino a suspensão do feito até 

27/12/2018.
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Aguarde-se na secretaria.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 40791 Nr: 3268-61.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABEL TESSARO DOS PASSOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3268-61.2006.811.0037 (Código 40791)

Vistos.

DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 01 (um) ano.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 58719 Nr: 6311-35.2008.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACILDO PEREIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6311-35.2008.811.0037 (Código 58719)

Vistos.

DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 01 (um) ano.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 67844 Nr: 7616-20.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE ALFREU BORDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7616-20.2009.811.0037 (Código 67844)

Vistos.

 Defiro o requerimento de fl. 25 e determino a suspensão do feito até 

27/12/2018.

Aguarde-se na secretaria.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163645 Nr: 2045-24.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE PEREIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE WILLIAM CHORMIAK - 

OAB:MT 14861, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O

 Processo nº 2045-24.2016.811.0037 (Código 163645)

 Vistos.

Consta nos autos que o Egrégio Tribunal de Justiça determinou que 

eventual crédito da parte requerente deverá ser apurado em liquidação 

por arbitramento.

Assim, proceda-se a conversão para liquidação.

Na sequência, intime-se a parte requerente para a apresentação de 

pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

moldes do artigo 510 do Código de Processo Civil, o que já foi apresentado 

pelo requerido às fls. 141/237.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 117638 Nr: 8321-13.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPERSUL COMÉRCIO DE CEREAIS E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.Custas processuais pela executada.Fixo honorários advocatícios em 

R$ 1.000,00 (mil reais), a serem pagos pelo executado em favor do 

advogado público, nos termos do artigo 85, §§2º e 19, do Código de 

Processo Civil.Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 16 de março de 

2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 137067 Nr: 8332-71.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDECI FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO CARVALHO DOS 

SANTOS - OAB:12562/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8332-71.2014.811.0037 (Código 137067)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.
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Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, intime-se o advogado da parte autora, através do DJE, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos o contrato de honorários 

entabulado com seu/sua cliente, a fim de viabilizar a correta elaboração do 

ofício requisitório, nos termos do artigo 8º, XIV, e 18 da Resolução 

405/2016-CJF.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73355 Nr: 5679-38.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE FERREIRA DA SILVA, DIVAIR APARECIDO DE 

PIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 4336-A, 

DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, Flavio Araujo Lemes 

Ferreira - OAB:12263 /MT, MARCOS AURÉLIO DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 27.914, TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - OAB:MT 8.623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5679-38.2010.811.0037 (Código 73355)

Vistos.

Vislumbrando a possibilidade de acordo entre as partes, DETERMINO a 

REMESSA deste feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania nesta Comarca.

Em seguida, venham os autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 174336 Nr: 7580-31.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONICA SILVA BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, Suelen Cristiana Viana Corá - OAB:22.342, VINICIUS EMIDIO 

CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7580-31.2016.811.0037 (Código 174336)

 Vistos.

Consta nos autos que o Egrégio Tribunal de Justiça determinou que 

eventual crédito da parte requerente deverá ser apurado em liquidação 

por arbitramento.

Assim, proceda-se a conversão para liquidação.

Na sequência, intime-se a parte requerente para a apresentação de 

pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

moldes do artigo 510 do Código de Processo Civil, o que já foi apresentado 

pelo requerido às fls. 163/226.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 164360 Nr: 2388-20.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORDELI RUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSE CADOR - 

OAB:14323, JOÃO SEVERO DE CARVALHO JUNIOR - OAB:PR/ 67969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 2388-20.2016.8.11.0037 (Código 164360)

Vistos.

Intime-se a requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifique 

as provas que pretende produzir, com as devidas justificativas, sob pena 

de indeferimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Decorrido o prazo, nada tendo sido requerido, intimem-se as partes para 

apresentarem memoriais finais, na forma sucessiva e no prazo legal.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 144051 Nr: 1642-89.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ JUNIOR DALPUBEL CAPELETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21051/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1642-89.2015.811.0037 (Código 144051)

Vistos.

Analisando os autos, verifico que o ESTADO DE MATO GROSSO, 

devidamente intimado, não se manifestou sobre o valor fixado. Por outro 

lado, o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE concordou com o montante.

Diante disso, HOMOLOGO o valor fixado à fl. 280.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000575-38.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA DAYANE RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PINTO OAB - MT0019906A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 
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Processo: 1000575-38.2016.8.11.0037 EXEQUENTE: ANDRESSA DAYANE 

RODRIGUES DA SILVA EXECUTADO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, 

Intime-se o devedor, para cumprir a sentença, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e de expedição de 

mandado de penhora e avaliação (NCPC, 523 e § 1º). Decorrido o prazo 

se o pagamento, venham conclusos para deliberações. Serve a presente 

decisão como carta/mandado de intimação, conforme dados constantes 

da petição inicial e planilha de débito. Primavera do Leste-MT, 09 de março 

de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011592-54.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANA LURDES BANDIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GARCIA NOGUEIRA OAB - MT0017244A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAPITAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODOLFO WILSON MARTINS OAB - MT0005858S (ADVOGADO)

JAIRO FUNKE OAB - MT0009645A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8011592-54.2013.8.11.0037 REQUERENTE: GEOVANA LURDES 

BANDIEIRA REQUERIDO: CAPITAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA Vistos, Considerando que o acórdão transitou em julgado sem 

interposição de recurso cabível, arquive-se definitivamente os autos, com 

baixa. Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010430-19.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OSVIDIO PINHEIRO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELESTINO RODRIGUES DE MORAES JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010430-19.2016.8.11.0037 REQUERENTE: OSVIDIO PINHEIRO 

& CIA LTDA - ME REQUERIDO: CELESTINO RODRIGUES DE MORAES 

JUNIOR Vistos, Nos termos do artigo 14, § 1º, inciso I, da Lei 9.099/95, 

incumbe à parte diligenciar e indicar na petição inicial o endereço do réu. O 

Juízo não tem como absorver a grande quantidade de pedidos de 

investigação via INFOSEG, e outros mecanismos para descobrir o 

endereço do réu, tanto mais quando a própria tentativa de citação já 

restou frustrada por errônea indicação da petição inicial. Posto isso, 

INDEFIRO o pedido de consulta de endereço na forma pleiteada. Concedo 

à parte reclamante o prazo de 10(dez) dias para indicar o endereço 

correto da parte reclamada, sob pena de extinção do processo. Primavera 

do Leste/MT, 16 de março de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001212-52.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PACHECO ANICESIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO ENGETUC (REQUERIDO)

MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA VARJAO FORTES OAB - MT17832/O-O (ADVOGADO)

LUCAS COSTA DAVID OAB - RJ0208537A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1001212-52.2017.8.11.0037 REQUERENTE: EDUARDO 

PACHECO ANICESIO REQUERIDO: CONSORCIO ENGETUC, MATRINCHA 

TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. Vistos, Intime-se o 

devedor, para cumprir a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) e de expedição de mandado de penhora 

e avaliação (NCPC, 523 e § 1º). Decorrido o prazo se o pagamento, 

venham conclusos para deliberações. Serve a presente decisão como 

carta/mandado de intimação, conforme dados constantes da petição inicial 

e planilha de débito. Primavera do Leste-MT, 19 de março de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000403-62.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN ANDRE WERNER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000403-62.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[FORNECIMENTO DE ÁGUA, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: CRISTIAN ANDRE WERNER Parte Ré: EXECUTADO: AGUAS 

DE PRIMAVERA S.A. Vistos, Intime-se o devedor, para cumprir a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez 

por cento) e de expedição de mandado de penhora e avaliação (NCPC, 

523 e § 1º). Decorrido o prazo se o pagamento, venham conclusos para 

deliberações. Serve a presente decisão como carta/mandado de 

intimação, conforme dados constantes da petição inicial e planilha de 

débito. Primavera do Leste-MT, 02 de abril de 2.018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010655-39.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA OAB - MT13629/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO PINTO DE ARRUDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE EDITAL DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS Dados do processo: Processo: 

8010655-39.2016.8.11.0037; Valor causa: R$ 2.401,12; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[DUPLICATA]; 

Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MARIA MADALENA 

ZANATTA - EPP Parte Ré: EXECUTADO: CELSO PINTO DE ARRUDA 

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) EXEQUENTE: MARIA MADALENA 

ZANATTA - EPP EXECUTADO: CELSO PINTO DE ARRUDA Data de 

Distribuição da Ação: 14/04/2016 FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) 

EXECUTADO(S) acima qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, quanto aos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

03 (cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o 

débito acima descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens 

à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe 

serem penhorados tantos bens quantos necessários forem para a 

satisfação da dívida. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução 
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promovida pela EXEQUENTE: MARIA MADALENA ZANATTA - EPP em face 

do EXECUTADO: CELSO PINTO DE ARRUDA, O executado efetuou a 

compra de várias mercadorias no estabelecimento comercial da 

exequente, parceladamente em 14 duplicatas, das quais, duas foram 

adimplidas no prazo restando um débito de R$ 1.840,72 (mil oitocentos e 

quarenta reais e setenta e dois centavos) .. que atualizados representam 

a quantia abaixo especificada, referente ao débito . VALOR TOTAL DO 

DÉBITO: 2.076,74 . Despacho/Decisão: Cite-se o executado, por edital, 

para no prazo de 03(três) dias, efetuar o pagamento da presente 

execução. .Assinado digitalmente EVINER VALÉRIO Juiz de Direito 

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

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

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, NOEMIA KLEIN FERNANDES, digitei. PRIMAVERA DO LESTE, 4 de abril 

de 2018 NOEMIA KLEIN FERNANDES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE E 

INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 - TELEFONE: (66) 3500 

1100

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010153-71.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

TIAGO BUENO DA SILVA OAB - MT0018226A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS Dados do processo: 

Processo: 8010153-71.2014.8.11.0037; Valor causa: R$ 131,66; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[NOTA 

PROMISSÓRIA]; Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: APP 

IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME Parte Ré: EXECUTADO: EDSON OLIVEIRA 

DA SILVA Data de Distribuição da Ação: 31/01/2014 16:47:35. 

FINALIDADE: CITAÇÃO DO EXECUTADO acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação executiva que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

pagar o débito acima descrito, com atualização monetária e juros, ou 

nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob 

pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos necessários forem 

para a satisfação da dívida. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução 

promovida pela EXEQUENTE: APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME em face 

de EDSON OLIVEIRA DA SILVA ,A EXEQUENTE é credora do EXECUTADO 

da importância líquida, certa e exigível, de R$ 100,00 ( cem reais), 

importância esta expressa em uma (01) NOTA PROMISSÓRIA, vencida no 

dia 05/06/2012 (em anexo), na qual corresponde a Nota Promissória de nº 

0015927, sendo que o respectivo título fora protestado junto ao Cartório 

de 2º Oficio e Registral da Cidade de Primavera do Leste, fazendo assim 

cessar qualquer dúvida que possa ser levantada futuramente referente a 

aceite do EXECUTADO, (Instrumento de Protesto em anexo), corrigido com 

juros simples, correspondente a 1% ao mês, valor corrigido atualmente 

corresponde a R$ 131,66 (cento e trinta e um reais e sessenta e seis 

centavos).na quantia abaixo especificada, referente ao débito de nota 

promissória. Débito Atualizado: R$ 131,66 . Despacho/Decisão: Cite-se o 

executado, por edital, para efetuar o pagamento do débito, no prazo de 

03(três) dias. .Assinado digitalmente EVINER VALÉRIO Juiz de Direito 

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

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

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, NOEMIA KLEIN FERNANDES, digitei. PRIMAVERA DO LESTE, 4 de abril 

de 2018 NOEMIA KLEIN FERNANDES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE E 

INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 - TELEFONE: (66) 3500 

1100

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011352-60.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE GOMES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 8011352-60.2016.8.11.0037 REQUERENTE: MICHELE GOMES 

BARBOSA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, Trata-se da ação 

declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais e 

tutela antecipada, em que Michele Gomes Barbosa pleiteia em desfavor de 

Banco Itaucard S/A. O recorrente foi intimado a pagar o preparo no prazo 

de 48(quarenta e oito ) horas, haja vista que até o momento não houve o 

pagamento voluntário. Neste sentido, declaro a deserção do recurso 

interposto nos respectivos autos. O prazo para recorrer é de dez dias nos 

Juizados Especiais, e passa a contar a partir da ciência da sentença, e 

não da juntada. Estabelece o artigo 42, § 1º da Lei 9.099/95: “Art. 42. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. § 1º O Preparo será feito, independentemente de intimação, 

nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de 

deserção.” Dispõe o Enunciado 80, do FONAJE: “Enunciado nº 80: O 

recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento 

integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 

48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da 

Lei 9.099/1995). (Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF - Alteração 

aprovada no XII Encontro - Maceió-AL)”. No caso em tela o recurso foi 

interposto em 06/09/2017(id. n°9781720) e até a presente data não foi 

anexado aos autos o preparo do recurso, sendo que a recorrente não é 

beneficiária da justiça gratuita. POSTO ISSO, CONSIDERO O RECURSO, 

DESERTO, NEGANDO SUA ADMISSIBILIDADE. INTIME-SE o advogado da 

recorrente acerca desta decisão. Após o transito em julgado, intime-se a 

demandante/executada para quitar o débito voluntariamente da 

condenação, no prazo de 15(quinze) dias. Findo o prazo sem o 

pagamento voluntário das custas processuais, anote-se os autos e 

arquive-se. Primavera do Leste-MT, 23 de fevereiro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002119-27.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA APARECIDA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1002119-27.2017.8.11.0037 REQUERENTE: CAMILA 

APARECIDA PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Vistos, O recurso de inominado é deserto. O prazo para 

recorrer é de dez dias nos Juizados Especiais, e passa a contar a partir 

da ciência da sentença, e não da juntada. Estabelece o artigo 42, § 1º da 

Lei 9.099/95: “Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, 
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contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão 

as razões e o pedido do recorrente. § 1º O Preparo será feito, 

independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à 

interposição, sob pena de deserção.” Dispõe o Enunciado 80, do FONAJE: 

“Enunciado nº 80: O recurso Inominado será julgado deserto quando não 

houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação 

pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação 

intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995). (Aprovado no XI Encontro, 

em Brasília-DF - Alteração aprovada no XII Encontro - Maceió-AL)”. No 

caso em tela o recurso foi interposto em 06/11/2017(id. n°10582541) e até 

a presente data(09/03/2018) não foi anexado aos autos o preparo do 

recurso, sendo que a recorrente não é beneficiária da justiça gratuita. 

POSTO ISSO, CONSIDERO O RECURSO, DESERTO, NEGANDO SUA 

ADMISSIBILIDADE. INTIME-SE o advogado da recorrente acerca desta 

decisão. Certifique-se o trânsito em julgado e intime-se a requerente para 

quitar o débito da condenação em sentença, no prazo de 15(quinze) dias. 

Após o transito em julgado sem que a parte interessada não promova o 

cumprimento da sentença, proceda-se a baixa dos autos no sistema. 

Primavera do Leste-MT, 09 de março de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011520-62.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ILIDIO MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 8011520-62.2016.8.11.0037 REQUERENTE: JOAO ILIDIO MAIA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, O recurso de inominado é deserto. O 

prazo para recorrer é de dez dias nos Juizados Especiais, e passa a 

contar a partir da ciência da sentença, e não da juntada. Estabelece o 

artigo 42, § 1º da Lei 9.099/95: “Art. 42. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. § 1º O Preparo 

será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas 

seguintes à interposição, sob pena de deserção.” Dispõe o Enunciado 80, 

do FONAJE: “Enunciado nº 80: O recurso Inominado será julgado deserto 

quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva 

comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a 

complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995). 

(Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF - Alteração aprovada no XII 

Encontro - Maceió-AL)”. No caso em tela o recurso foi interposto em 

06/09/2017(id. n°9785535) e até a presente data(09/03/2018) não foi 

anexado aos autos o preparo do recurso, sendo que a recorrente não é 

beneficiária da justiça gratuita. POSTO ISSO, CONSIDERO O RECURSO, 

DESERTO, NEGANDO SUA ADMISSIBILIDADE. INTIME-SE o advogado da 

recorrente acerca desta decisão. Certifique-se o trânsito em julgado. Após 

o transito em julgado sem que a parte interessada não promova o 

cumprimento da sentença, proceda-se a baixa dos autos no sistema. 

Primavera do Leste-MT, 09 de março de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002980-13.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ALINE KAROLAINE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002980-13.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 937,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / 

NÃO FAZER, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO Parte Ré: REQUERIDO: ALINE KAROLAINE RODRIGUES 

DOS SANTOS, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Tendo em vista a 

resposta da Secretaria Municipal de Saúde (Id 12518701); 

considerando-se que o laudo médico circunstanciado contém sugestão de 

internação em hospital psiquiátrico, não descartando a possibilidade de 

internação em outros tipos de estabelecimentos (como a clínica 

disponibilizada pelo Município); bem como diante do contexto dos autos, 

em especial pelo fato de que o Estado de Mato Grosso (único demandado) 

permanece inerte, até o presente momento; determino o cumprimento da 

tutela de urgência já deferida, a ser realizada na clínica de recuperação 

Rosa de Saron Centro de Tratamento Feminino, devendo o Município de 

Primavera do Leste/MT providenciar o transporte até o local por ele 

disponibilizado. Serve de mandado e ofícios a decisão antecipatória da 

tutela de mérito, em conjunto com a presente decisão, instrumentalizadas 

com o ofício do Id 12518701. Cumpra-se com urgência. Primavera do 

Leste/MT, 4 de abril de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001532-68.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDINEIA OLIVEIRA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001532-68.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 9.349,20; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / 

TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LEIDINEIA OLIVEIRA ROCHA Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, O processo 

está suspenso para fins de resolução do mérito, conforme decisão nos 

autos. Contudo, o pedido de bloqueio diz respeito à efetivação da tutela de 

urgência já deferida e não cumprida. Assim, passo à efetiva análise do 

pedido de bloqueio (Id 12409029). Em análise aos autos, evidencia-se o 

não cumprimento da decisão concessiva da tutela provisória de urgência, 

tampouco os réus indicaram outro fornecedor que satisfaça a obrigação 

com custo inferior ao menor orçamento trazido pela parte autora, 

notadamente alguém que forneça a medicação de acordo com a tabela do 

SUS. Além disso, trata-se de pedido oriundo da Defensoria Pública, cuja 

instituição também tem incumbência constitucional expressa para a defesa 

dos direitos individuais e coletivos (CF, art. 134), presumindo-se, pois, que 

o valor requerido atende aos princípios norteadores das contratações 

realizadas às expensas do Poder Público. Diante do exposto, na esteira da 

decisão que antecipou a tutela de mérito, bem como das ponderações do 

Município de Primavera do Leste/MT, no que tange ao financiamento da 

saúde entre os Entes Políticos; defiro o sequestro do numerário somente 

em face do Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 5.999,70 (cinco mil e 

novecentos e noventa e nove reais e setenta centavos), conforme 

requerido. Após efetivação da ordem de bloqueio, via Bacen Jud, junte-se 

o respectivo comprovante. Depois da efetivação da ordem acima, 

transferirei a quantia para a conta judicial gerida pelo Tribunal de Justiça. 

Solicite-se a vinculação do valor pelo departamento competente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. No que diz respeito à 

LIBERAÇÃO do valor, hei por bem deferi-la gradualmente, conforme 

entendimento condensado no Enunciado 54, da II Jornada de Saúde do 

CNJ, in verbis: Enunciado 54 - Saúde Pública – Havendo valores 

depositados em conta judicial, a liberação do numerário deve ocorrer de 

forma gradual mediante comprovação da necessidade de continuidade do 

tratamento postulado, evitando-se a liberação única do montante integral. 

(II Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. São 

Paulo, maio de 2015). Destarte, expeça-se alvará no valor de R$ 2.999,85 
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(dois mil e novecentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos), 

suficientes à compra de 90 (noventa) ampolas do medicamento (15 

caixas, sendo que cada caixa contém 6 ampolas), em favor do fornecedor 

com menor orçamento, conforme indicado pela parte autora. Expedido o 

alvará, intime-se a parte autora a retirar o medicamento, bem como para 

que apresente a(s) nota(s) fiscal(is) pertinente(s), no prazo de até 10 

(dez) dias, após a aquisição do produto. Com a juntada da nota fiscal 

relativa à aquisição do produto/serviço de saúde, bem como nos termos 

do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ, 

abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo de 10 (dez) dias. DEVERÁ A 

PARTE AUTORA REQUERER A LIBERAÇÃO DO RESTANTE BLOQUEADO, 

EM TEMPO HÁBIL, INDICANDO-SE A QUANTIDADE NECESSÁRIA DE 

AMPOLAS, DEVENDO A SECRETARIA FAZER O PROCESSO CONCLUSO 

COM URGÊNCIA. Mantenha-se o processo suspenso, nos moldes já 

decididos. Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como 

carta precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme 

dados constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 4 de abril de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003229-61.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VELLOZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT0015768A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

SANTANDER FINANCIAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA VENCESLAU GOMES OAB - MT0016843A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003229-61.2017.8.11.0037 REQUERENTE: PAULO VELLOZO 

REQUERIDO: SANTANDER FINANCIAMENTO, AYMORE Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC. Preliminar Da 

Falta de Interesse de Agir O exercício do direito de ação deve estar 

fundado no interesse de agir, de modo que seja obtido um provimento 

jurisdicional necessário e útil com a demanda, do ponto de vista 

processual. O direito de agir decorre da necessidade da intervenção 

estatal, sempre que haja resistência à pretensão da parte requerente. O 

interesse de agir, requisito instrumental da ação, de acordo com os 

ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, verifica-se "se a parte sofre 

um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse 

prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais" 

(Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 

I/55-56). Assim, localiza-se o interesse processual não apenas na 

utilidade, mas especificamente na necessidade do processo a viabilizar a 

aplicação do direito objetivo ao caso concreto. Por outro lado, o interesse 

processual, como as demais condições da ação, deve ser visto sob o 

ângulo estritamente processual e consiste em poder a parte, em tese, 

buscar a tutela jurisdicional, independentemente de, ao final, o pedido ser 

julgado procedente ou improcedente. No caso de pedido indenizatório, 

alegando a parte requerente que a parte requerida praticou ato ilícito, que 

lhe causou prejuízos de ordem moral, caracteriza o interesse processual, 

pois a parte que se sente lesada tem necessidade de ir a juízo para 

pleitear a tutela pretendida. Afasto, pois, a preliminar. Mérito No caso em 

epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c 

art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes 

ao microssistema consumerista. Sustenta a parte reclamante que em 

agosto de 2015 financiou veículo junto a reclamada SANTANDER 

FINANCIAMENTO e na ocasião aderiu a um seguro da reclamada AYMORE 

de garantia proteção financeira. Segundo o reclamante, o seguro 

contratado garantiria, no caso de desemprego involuntário, a amortização 

do saldo devedor no valor correspondente a 03(três) parcelas do 

financiamento. Relata o reclamante que perdeu o emprego e acionou o 

seguro contratado, contudo as reclamadas se negaram a pagar o sinistro 

sob o argumento de que ele havia cancelado o seguro. Visando 

comprovar suas alegações, a parte reclamante apresentou cópia de 

e-mails no qual aciona as reclamadas para recebimento do valor 

contratado. Também apresentou cópia da Proposta de Adesão ao seguro 

proteção financeira e dos documentos necessários para recebimento do 

valor do sinistro. As reclamadas, em sua peça de bloqueio, afirmam que o 

reclamante solicitou o cancelamento do seguro antes do pagamento da 

primeira parcela do contrato de financiamento. Assim, o autor não possui 

direito a amortização de 03 (três) parcelas do contrato principal. A 

inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a 

existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência 

à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos 

do direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Destarte, conquanto tenham as reclamadas alegado que 

não praticaram ilícito ensejador de reparação por danos morais, não 

apresentaram documento apto a demonstrar o cancelamento do contrato 

de seguro prestamista. Pelo teor do contrato de financiamento, o valor do 

seguro prestamista de R$ 617,94 (...) já está embutido no valor das 36 

parcelas do financiamento de R$ 728,99 (...) cada (id. 9181628, página 10) 

e o reclamante comprovou que, até janeiro/2015, quando sofreu demissão 

involuntária, cumpriu religiosasmente com os pagamentos das parcelas, 

fazendo inequívoco direito ao benefício. Não há nos autos nenhum 

documento que indique que a parte reclamante solicitou o cancelamento da 

prestação de serviço e, na ausência de comprovação do cancelamento, 

presume-se verdadeira a versão posta na inicial, vez que a cópia da tela 

do sistema apresentada pelas reclamadas é considerada prova unilateral. 

Cumpre esclarecer que a tela do sistema é documento obtido no sistema 

de software da reclamada e pode ser facilmente alterado pelos 

operadores do sistema para desvirtuar a realidade dos fatos, não 

servindo, portanto, como meio de prova. Envereda-se por esse talho: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO 

COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR PARTE DO DEMANDADO. 

ÔNUS DA PROVA DO DEMANDADO. ART. 333, II DO CPC. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA 

REFORMADA. O autor alega ter sido inscrito em cadastros de inadimplente 

por dívida inexistente, já que nunca contratou com o requerido. Houve a 

juntada do documento que comprova a inscrição (fls. 29/30). Ônus do 

demandado de comprovar o contrato gerador do débito a ensejar a 

informação de inadimplência do autor. Contrato juntado aos autos sem a 

devida assinatura do consumidor. Telas de sistema inseridas que não se 

prestam a fazer prova do negócio firmado entre as partes, pois unilaterais. 

Art. 333, II, do CPC. Devida, assim, a desconstituição do débito. A inclusão 

indevida de nome em órgão de proteção ao crédito configura o dano moral 

in re ipsa. Configurados os danos morais pela inscrição indevida, a 

conseqüência o dever de indenizar. Valor indenizatório que deve ser 

fixado em R$ 7.000,00, pois de acordo com os parâmetros destas Turmas 

Recursais. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (TJRS, Recurso 

Cível Nº 71005113147, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 22/10/2014). 

Assim, as reclamadas não se desincumbiram de comprovar fatos 

modificativos ou extintivos do direto da parte reclamante, não cumprindo 

com seu ônus, conforme preceitua o 373, II do CPC. Infere-se, portanto, 

que ocorreu a falha na prestação do serviço na medida em que as 

reclamadas deixaram de prestar o serviço contratado pela parte 

reclamante. Assim, as reclamadas deverão efetuar o pagamento do 

prêmio previsto na Proposta de Adesão ao Seguro Proteção Financeira, no 

valor correspondente a 03(três) parcelas do financiamento. Pois bem. A 

responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, 

nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

das prestadoras de serviço, e não tendo elas se desincumbido do ônus 

que lhe cabiam, devem ser responsabilizadas pelos danos causados à 
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parte reclamante. Desta feita, evidencia-se que os fatos narrados na 

exordial apresentaram-se verossímeis. Logo, tenho que efetivamente 

houve falha na prestação do serviço, na medida em que as reclamadas 

deixaram de fornecer serviço adequado ao consumidor. O dano moral 

experimentado pela parte reclamante exsurge da falha na prestação do 

serviço das reclamadas em não efetuarem o pagamento dos valores 

contratados pelo consumidor quando este mais precisava. Nesse sentido, 

verbis: EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - 

COBERTURA PARA DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO - OCORRÊNCIA DO 

SINISTRO - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - LEGITIMIDADE PASSIVA 

DAS DEMANDADAS RESPONSÁVEIS PELA COMERCIALIZAÇÃO do 

produto e do seguro - MANUTENÇÃO DO DANO MORAL - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Havendo a previsão de seguro de proteção 

financeira em contrato de consumo e estando demonstradas a 

contratação do seguro-desemprego e a demissão da parte consumidora, 

sem justa causa, era imperioso fosse honrado o contrato com a quitação 

das parcelas. 2.A apelação da empresa requerida quanto à condenação 

de indenização por danos morais não merece ser acolhida, eis que não se 

trata de "mero descumprimento contratual" a causar simples 

aborrecimento ou dissabor, tendo em vista que a negativa de cobertura 

evidenciou um atuar negligente, configurando verdadeiro abuso de direito 

e afetando a dignidade da pessoa. 3.Diante dos transtornos e 

aborrecimentos causados pela indevida negativa da cobertura securitária, 

justamente no momento em que o beneficiário encontra-se necessitado em 

decorrência do desemprego involuntário, incontestável a existência do 

dano moral a ser indenizado. O montante da condenação nas reparações 

por dano moral deve corresponder a dois elementos: compensação para a 

vítima e punição pedagógica para o infrator. 4.Recurso conhecido e 

improv ido .  (TJ-MS -  APL :  00622833720098120001  MS 

0062283-37.2009.8.12.0001, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de 

Julgamento: 28/08/2014, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/08/2014). 

Resta quantificar o dano moral. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Portanto, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$4.000,00 (quatro mil reais). 

Ex Positis, com escoro no art. 487, inciso I, do CPC, decido pela 

procedência da pretensão deduzida para: 1) condenar as reclamadas, 

solidariamente, ao pagamento das 03 (três) parcelas do financiamento, 

conforme previsto na Proposta de Adesão ao Seguro Proteção Financeira, 

prioritariamente quitando as três parcelas ou, sem sendo reembolsadas ao 

reclamante, deve ser acrescido de juros de 1% ao mês a partir do pedido 

de abertura do sinistro (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e 

correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça); 2) condenar as reclamadas, solidariamente, 

ao pagamento de indenização por danos morais a parte reclamante, no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a 

partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e 

correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça). Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei. Publique-se. Intime-se. 

Às providências. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LUIZ 

HENRIQUE MOREIRA DA SILVA Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. 

Leste-MT, 03 de abril de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012230-19.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GERCILENE MIRANDA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT0012934A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8012230-19.2015.8.11.0037; Valor causa: R$ 5.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, CONTRATOS DE CONSUMO, RESPONSABILIDADE DO 

FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: GERCILENE MIRANDA GOMES Parte Ré: REQUERIDO: TIM 

CELULAR S.A. Vistos, Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de 

sentença na qual houve o adimplemento da obrigação, mediante depósito 

voluntário do valor de R$ 5.050,00, depositados em conta judicial única do 

TJMT, além do aparente cumprimento da obrigação de fazer. Não obstante 

já determinada a expedição do alvará à credora, a determinação não foi 

cumprida pela então ausência dos dados daquela, ressaltando-se que a 

tentativa de intimação pessoal da credora foi frustrada (Id 11749168), 

sendo a correspondência devolvida com a indicação de “Ausente” (Id 

11423069). Depois, o advogado da credora comunicou que substabeleceu 

para outro causídico, sem reserva de poderes (Id 12224451). Após isso, o 

advogado substabelecido indicou os dados bancários para a expedição 

do alvará, em seu favor (Id 12224802). Desta forma, a extinção do 

presente feito e o seu consequente arquivamento pela quitação da dívida, 

a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

é medida que de rigor se impõe. Em consequência, JULGO EXTINTA A 

EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Considerando-se que o advogado substabelecente detinha poderes para 

receber e dar quitação, bem como que substabeleceu a outro sem reserva 

de poderes, expeça-se de imediato o alvará à reclamante, na conta 

indicada no Id 12224802, de forma a zerar a conta, do valor de R$ 

5.050,00 (...), a título de pagamento da condenação. Atenho-me, nessas 

deliberações, às petições da parte autora, constantes dos Id’s 12224451 e 

12224802. Indevidos honorários da execução, pois inaplicável a 

disposição a respeito, prevista no art. 523, § 1º, do CPC, já que a Lei 

9.099/95 tem regra própria nos artigos 54 e 55. Sem custas. Publicada e 

Registrada no Sistema PJe. Retifique-se o advogado do polo ativo e após, 

intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se o 

presente feito, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. Primavera 

do Leste/MT, 4 de abril de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 187384 Nr: 2669-39.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENTO FIGUEIRA CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:MT 20075/O

 Autos código 187384

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 20/09/2018 às 13:30 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 26 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 156585 Nr: 7451-60.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILIAN LEITE BACCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Mazzutti Neto - 

OAB:OAB-MT 16.647

 DELIBERAÇÕES
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 Indefiro a oitiva das testemunhas trazidas pela defesa na presente data, 

diante de sua extemporaneidade, já que não arroladas no prazo previsto 

no art. 396-A do CPP, ressaltando que a designação de nova data para 

continuação do presente ato não reabre o prazo para tanto.

Diante da insistência supra, designo o dia 26/06/2018, às 17:30 horas para 

a oitiva da vítima e interrogatório do réu.

Outrossim, concedo prazo de 5 dias para o Ministério Público informar o 

atual endereço da vítima.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, estagiária, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 200793 Nr: 8818-51.2017.811.0037

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ROBERTO HATCH DE 

MEDEIROS - OAB:MT 3.490, LUIZ CARLOS REZENDE - OAB:MT 8.987-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos código 200793

Vistos.

O Ministério Público se manifestou no sentido de que não restou 

demonstrado nos autos o dolo especifico por parte do querelado apto a 

caracterizar o delito objeto da presente (CP, art. 339).

Ante o exposto, acolho o parecer ministerial (fls. 79/81) e determino o 

arquivamento do presente inquérito policial, ante a atipicidade da conduta, 

nos termos art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Feitas as necessárias comunicações, arquivem-se os autos, com as 

baixas necessárias.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 3 de abril de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 163852 Nr: 2150-98.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL IVAN REUTOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAROLINA LAURA DA SILVA - 

OAB:22674/0, NAYARA SANTOS DE MORAES - OAB:MT 20215, 

ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944

 Autos código 163852

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 20/09/2018 às 17:00 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 26 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 181280 Nr: 11193-59.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS JOSÉ SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JOSE CADOR - 

OAB:14323

 Autos código 181280

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 20/09/2018 às 14:30 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 26 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 141881 Nr: 9592-23.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATAS GOMES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B, 

Renan Pinto - OAB:OAB-MT 19.906

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007, intimo o advogado do acusado para apresentar no prazo de 05 

(cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código 

de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 03 de abril de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 164584 Nr: 2484-35.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO MARTINS DA SILVA, MILTON DO 

CARMO MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ROBERTO ZILIANI - 

OAB:MT/644

 Autos código 164584

1. Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 27/09/2018 às 14:30 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

2. Considerando que a testemunha Attílio Reginato reside na Comarca de 

Diamantino/MT, expeça-se carta precatória para o seu interrogatório, 

consignando o prazo de 60 dias.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 26 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 110240 Nr: 574-12.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS ZAGUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT

 Autos código 110240

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 27/09/2018 às 15:00 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 26 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 167781 Nr: 4105-67.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELESSANDRO DOUGLAS GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS PAULO SANTOS DA 

SILVA - OAB:MT/9565

 Autos código 167781

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 25/09/2018 às 15:00 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 26 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 172040 Nr: 6268-20.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO DE MELO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDERSON UMBELINO NERY - 

OAB:MT 16181-O

 Autos código 172040

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 27/09/2018 às 16:30 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 26 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 161514 Nr: 1048-41.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIQUE GOMES LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYANE PUNDRICH MULLER - 

OAB:20836/O

 Autos código 161514

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 20/09/2018 às 16:00 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 26 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 167781 Nr: 4105-67.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELESSANDRO DOUGLAS GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS PAULO SANTOS DA 

SILVA - OAB:MT/9565

 Código 167781

Vistos.

1. Não verificados os casos de rejeição liminar previsto no art. 395 do 

CPP, recebo a denúncia em desfavor de ELESSANDRO DOUGLAS GOMES 

DA SILVA dando-o como incurso nos artigos nela mencionados.

2. Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 dias (CPP, art. 396, caput), consignando no mandado que o oficial de 

justiça deverá indagar ao acusado se o mesmo possui condições 

financeiras para constituir advogado.

3. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).

4. Não apresentada às respostas, no prazo legal, desde já, nomeio a 

Defensoria Pública para oferecê-la em até 10 dias (CPP, art. 396-A, § 2º).

5. Sem prejuízo, indefiro o requerido no segundo parágrafo da cota 

ministerial de fl. 30, vez que não comprovada a impossibilidade do 

Ministério Público providenciar por seus próprios meios as certidões 

requeridas, nos termos do item 7.5.1, inciso III, da CNGC Judicial.

6. Outrossim, considerando que em Consulta Processual ao Sistema Apolo 

verificou-se que o réu não responde a outra ação penal, designo 

audiência para proposta da suspensão condicional do processo para dia 

29.05.2017 ás 17:20 hs, ante a oferta do representante ministerial.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 176275 Nr: 7838-22.2008.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RÚBIO RODRIGO MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Luiz Severino - 

OAB:OAB-SC 19.049

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça, intimo o advogado do acusado 

para apresentar no prazo de 10 (dez) dias e nos termos do artigo 396, do 

Código de Processo Penal, defesa escrita.

Primavera do Leste-MT, 04 de abril de 2017.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21.442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 204641 Nr: 1637-62.2018.811.0037

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEDISON PEREIRA DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIRO ANTONIO PINHEIRO 

DA SILVA - OAB:9331/O

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 162, § 4° do Código de Processo Civil, artigo 3° do 

Código de Processo Penal, provimento 52-2007-Corregedoria Geral de 

Justiça intimo o advogado do recuperando para manifestar sobre o cálculo 

de pena.

Primavera do Leste-MT, 04 de abril de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 204638 Nr: 1634-10.2018.811.0037

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11473-A/MT, TALITA BORGES REIS - OAB:19942/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 162, § 4° do Código de Processo Civil, artigo 3° do 

Código de Processo Penal, provimento 52-2007-Corregedoria Geral de 

Justiça intimo o advogado do recuperando para manifestar sobre o cálculo 

de pena.

Primavera do Leste-MT, 04 de abril de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado
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 Cod. Proc.: 204575 Nr: 1605-57.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENTO JOSE DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO LUIZ MARQUES DA 

SILVA - OAB:MT/ 18194-B

 Código 204575

Vistos, etc.

1. Designo o dia 17/04/2018 às 17:00 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 03 de abril de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 204741 Nr: 1693-95.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIELE MARTINS DA SILVA, MAICON DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Dias de Arruda 

Voltoline - OAB:AOB-MT 22.084

 Código 204741

Vistos, etc.

1. Designo o dia 02/05/2018 às 15:30 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 03 abril de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 202254 Nr: 328-06.2018.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBAMAR JOSÉ PORTO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 Autos código 202254

S E N T E N Ç A

Vistos.

Cuida-se de executivo de pena privativa de liberdade, de 01 ano e 08 

meses de reclusão impostas ao reeducando RIBAMAR JOSE PORTO 

JUNIOR.

 Após, regular cumprimento da pena pelo reeducando, o Ministério Público 

manifestou-se pela extinção da punibilidade, conforme se verifica à fl. 33.

É o relato. Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que o reeducando cumpriu, in totum, a 

pena privativa de liberdade que lhe foi imposta na sentença condenatória 

constante dos autos n. 8499-54.2015.811.0037 desta Comarca.

Ante o exposto, declaro extinta, pelo cumprimento, a pena privativa de 

liberdade imposta ao apenado RIBAMAR JOSÉ PORTO JUNIOR no 

processo acima identificado, com efeito retroativo a 19.07.2017 para os 

fins de direito.

Retire-se a tornozeleira eletrônica.

P.R.I.C.

Transitada em julgado, expeçam-se as comunicações pertinentes e se 

arquivem os autos, com as baixas necessárias.

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000502-57.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARKA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO WAHLBRINK OAB - MT0008830A (ADVOGADO)

EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS OAB - MT3889/O-O (ADVOGADO)

 

1000502-57.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Embargada para apresentar contrarrazões ao 

Recurso de Embargos de Declaração interposto, no prazo legal. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004851-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LIBERO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

1004851-69.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 4 de abril de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004307-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

N. N. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. S. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - SORRISO/MT (CUSTUS LEGIS)

 

1004307-81.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de abrir vista ao Ministério Público para manifestação. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003086-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PIONEIRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANONE DA SILVA PEREIRA OAB - MT7055/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIVONEI NARCISA SANTIN (EXECUTADO)

VANDERLEI CAVALCANTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARA GALGANI DE MELO OAB - SC10690-N (ADVOGADO)

 

Processo n º :  1003086-63 .2017 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito, tendo em vista o depósito 

efetuado nos autos. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI 

Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1006515-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. B. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. T. G. (REQUERIDO)

 

Processo n º :  1006515-38 .2017 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001355-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BENO ALBINO BAUMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

1001355-32.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Apelada para apresentar contrarrazões ao 

Recurso de Apelação interposto, no prazo legal. MIRELA CRISTINA 

PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001756-65.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA KUHN DAS CHAGAS (EXECUTADO)

 

1001756-65.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 210,00, Aqueles 

que necessitam fazer o pagamento devem acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002816-73.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OLIR ANTONIO TONELLO (REQUERENTE)

GERUSA DE CASSIA DA SILVA TONELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNA BATTISTELLA OAB - MT0016839A (ADVOGADO)

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT0005985A (ADVOGADO)

 

1002816-73.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 4 de abril de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001294-11.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA RAQUEL KOCH (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUSIMARA RIBEIRO SILVA OAB - MT0012663A (ADVOGADO)

 

Processo n º :  1001294-11 .2016 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito, tendo em vista o depósito 

efetuado nos autos. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI 

Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 38126 Nr: 1016-42.2007.811.0040

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdLAdACdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCA, WAA, LPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

AUTORA, para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória 

expedida à Comarca de CRISTALINA-GO, com a finalidade de CITAÇÃO, 

devendo ser comprovado nos autos o preparo, para posterior remessa da 

deprecata via malote digital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 20972 Nr: 1167-13.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICIERI FRANCIO, SANDRO FRANCIO, FRANCISCO LUIZ 

FRANCIO, BENEDITO BRAZ COCENZA, JEAN FRANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691-A, 

RENATA DEQUECH - OAB:22455/pr

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE FABIANA DIER BOLCHI - 

OAB:6937/MT, EDGAR BIOLCHI - OAB:3.536-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

CPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

REQUERENTE e REQUERIDA de que foi designado o dia 23 DE ABRIL DE 

2018, às 08 horas, no escritório profissional do ex-pert nomeado para o 

ato, sito à, Rua Campo Ere, nº 387-E, Bairro Pioneiro, Lucas do Rio 

Verde/MT, para a realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 97701 Nr: 181-44.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: U-CEDMPDMGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, FRANCISRAY ARTHUR SANTOS 
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ALVES - OAB:18.789, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS ABREU 

CAVACANTI - OAB:18.806, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

CREDORA, para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória 

expedida à Comarca de Cuiabá/MT, com a finalidade de INTIMAÇÃO, 

devendo ser comprovado nos autos o preparo, para posterior remessa da 

deprecata via malote digital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 144354 Nr: 1046-62.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENIR LUIZ GASS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIAN DIOR VILLAVICENCIO, NILCI MARLI 

RHODEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE FERNANDA RÉQUIA - 

OAB:20.113, DIEGO PIVETTA - OAB:16725, ZILTON MARIANO DE 

ALMEIDA - OAB:6.934-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

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

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão 

Negativa do Meirinho de fl(s). 247.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 119235 Nr: 9494-92.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUILES MAFINI ou AQUILIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTEMIR JOSÉ ZAMPEZE, ERONI MARIA 

SCARIOT ZAMPEZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, 

ISABELA BRESSAN MANZ - OAB:16895-0/MT, LUIS CARLOS NESPOLI 

JUNIOR - OAB:19139, MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI - 

OAB:13462/MT, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 Autos n. 9494-92.2014.811.0040 – Código: 119235.

 Vistos etc.

 Em atenção ao princípio do contraditório, INTIMEM-SE os executados para, 

no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem-se acerca do pleito de fls. 

630/631, consignando que a inércia será entendida como concordância 

tácita.

 Após, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 04 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001902-09.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANGELO DAL BO (RÉU)

MARIA FATIMA DAL BO (RÉU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora, através de seu advogado, para efetuar 

o pagamento devido pela diligência do oficial de justiça, retirando-se a 

respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de Justiça: 

www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de depósito 

nos autos. Sorriso, 04 de dezembro de 2018. Michelle Toscano de Brito 

Marques – Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001135-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TECIDOS TITA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA CARDOSO OAB - MT0019774A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENICAR - TECIDOS LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal, sem que 

houvesse, até a presente data, o pagamento do débito por parte da 

requerida. Desta forma, impulsiono os presentes autos para proceder a 

intimação da requerente para requerer o que entender de direito, bem 

como para se manifestar quanto a petição juntada aos autos pela parte 

requerida. SORRISO, 4 de abril de 2018. MICHELLE TOSCANO DE BRITO 

MARQUES Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003790-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS & KAYSER LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI OAB - MT11072/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO ALOISIO VERGUTZ (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal, sem que 

houvesse, até a presente data, qualquer manifestação da parte requerida, 

nem comprovação de pagamento nos autos. Desta forma, procedo a 

intimação da parte requerente para requerer o que entender de direito, 

bem como para realizar o pagamento da diligência complementar no valor 

de R$ 105,00 (cento e cinco reais). SORRISO, 4 de abril de 2018. 

MICHELLE TOSCANO DE BRITO MARQUES Analista Judiciário(a)

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

Processo Número: 1005698-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

T. M. D. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALD RUDA RENNER OAB - MT0002808A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. D. O. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 1005698-71.2017.8.11.0040, : 

Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)/[Alimentos]. AUTOR: 

TANIA MARCIA DANBROSIO RÉU: JULIANO MORAES DE OLIVEIRA Vistos. 

Trata-se de ação de execução de alimentos movida por TANIA MARCIA 

DAMBROSIO, representado os interesses da infante JULIANA CRISTINA 

DAMBROSIO DE OLIVEIRA em face de JULIANO MORAES DE OLIVEIRA. 

Foi determinada a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, promove-se a emenda da inicial, a fim de comprovar 

documentalmente a necessidade dos benefícios de justiça gratuita, bem 

como juntasse os documentos imprescindíveis para propositura da 

demanda, consoante artigo 319 do CPC, e o termo de audiência de 

conciliação indicada na exordial, sob pena de indeferimento da inicial e 

obrigatoriedade de recolhimento das custas e taxas processuais. 

Contudo, mesmo devidamente intimada, a parte autora manteve-se inerte, 

sem cumprimento da decisão. Os autos vieram conclusos. DECIDO. 

Conforme certidão de Id. 12397122, o Autor, através de seu advogado, 

deixou de cumprir a determinação judicial, o que resulta no indeferimento 

da petição inicial, nos moldes do artigo 321, parágrafo único do Código de 

Processo Civil. Diante do exposto e o que mais consta nos autos, uma vez 
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que a parte deixou de providenciar as alterações necessárias ao 

recebimento da exordial, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos 

termos do art. 485, I do CPC, JULGO EXTINTO o presente processo, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais. Sem honorários advocatícios, vez que 

não se perfectibilizou a angularização processual. Transitada em julgado, 

após as anotações pertinentes, DÊ-SE BAIXA e ARQUIVEM-SE os autos. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92225 Nr: 3787-17.2012.811.0040

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANAPROGRAM ELETROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PANAPROGRAM ELETROS LTDA. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Ação de Consignação em Pagamento c/c pedido de 

antecipação de tutela ajuizada por Francisco das Chagas Lima em face de 

Panaprogram Eletros Ltda.

Despacho/Decisão: Código nº 92225Vistos etc.Considerando as diversas 

tentativas frustradas de citação do requerido, aliado ao fato de que o 

presente feito tramita desde o ano de 2012, cumpra-se o primeiro 

parágrafo da decisão de fls. 43, no sentido de SOLICITAR via online, 

através do convênio da CGJ, o endereço atualizado do demandado junto 

aos órgãos conveniados. Se a diligência de que trata o item anterior restar 

frutífera, CITE-SE o réu, expedindo-se o necessário.Restando infrutífera, 

desde já, DEFIRO a citação editalícia, em consonância com o disposto no 

art. 256, III, do Novo Código de Processo Civil, devendo a Secretaria da 

Vara observar o art. 257 do mesmo ‘codex’.Ademais, postergo a análise 

do pedido de fls. 35, tendo em vista que a parte requerida não se 

m a n i f e s t o u  n o s  a u t o s ,  t ã o  p o u c o  f o i 

citada.Cumpra-se.Intime-se.Sorriso/MT, 22 de maio de 2017.SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Olga Talita Furlan 

Mazzei, digitei.

Sorriso, 02 de abril de 2018

Joziane dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48363 Nr: 5299-74.2008.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLSAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO PALMEIRA NETO - 

OAB:8348/MT, SÉRVIO TÙLIO DE BARCELOS - OAB:44698, TEREZINHA 

CARDOSO ASSIS - OAB:27320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 3 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GILMAR HENRIQUE DA SILVA, Cpf: 

92432670191, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e juros, 

ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos necessários 

forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE CONVERTIDA EM 

AÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, AJUIZADA EM RAZÃO DA 

INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL DO EXECUTADO, COM BASO NO 

ART.329,I DO CPC.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129816 Nr: 5249-04.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODACIR TOQUETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CANAL - OAB:13.578-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ODACIR TOQUETO, Cpf: 30997690020, 

natural de Acorizal-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO AJUIZADA POR 

BANCO BRADESCO S/A EM DESFAVOR DE ODACIR TOQUETO DADA 

INADIMPLÊNCIA ACERCA DO CONTRATO CELEBRADO PARA AQUISIÇÃO 

DE BENS.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Considerando que a tentativa de citação do 

requerido se frustrou, aliado ao fato de que o presente feito tramita desde 

o ano de 2015, acolho o pedido requerido pelo autor, no sentido de 

SOLICITAR via online, através do convênio da CGJ, o endereço atualizado 

do executado junto aos órgãos conveniados. Se a diligência de que trata o 

item anterior restar frutífera, CITE-SE o réu, expedindo-se o 

necessário.Restando infrutífera, desde já, DEFIRO a citação editalícia, em 

consonância com o disposto no art. 256, III, do CPC, devendo a Secretaria 

da Vara observar o art. 257 do mesmo ‘codex’.Cumpra-se. Intime-se.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Olga Talita Furlan 

Mazzei, digitei.

Sorriso, 02 de abril de 2018

Joziane dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1973 Nr: 129-78.1995.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BRAZ SERACENI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERI REGINATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSE FRANCO 

BERNARDES - OAB:MT-8247-B, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NERI REGINATTO. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR O EXECUTADO PARA QUE SE MANIFESTE ACERCA 
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DA AVALIAÇÃO DE FL.319 DOS AUTOS.

Resumo da Inicial: PROCESSO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA, COM 

FULCRO NOS ARTIGOS 566 INCISO I, COMBINADO COM ART.585, INCISO I 

DO CPC.

Despacho/Decisão: Vistos, em correição.Ante o pedido de substituição do 

polo ativo (fls. 359-361), em razão de cessão de crédito, intime-se o 

patrono da parte exequente para que junte nos autos procuração com 

poderes para ceder direitos do exequente, no prazo de 15 dias. Sem 

prejuízo, expeça-se mandado de intimação ao executado, acerca da 

avaliação do imóvel, no endereço indicado às fls. 368-370. Sendo a 

diligência negativa, intime-o por edital, com prazo de 30 dias. Sorriso/MT, 

31 de outubro de 2017.Silvia Renata Anffe SouzaJuíza de Direito

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Olga Talita Furlan 

Mazzei, digitei.

Sorriso, 02 de abril de 2018

Joziane dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126254 Nr: 3155-83.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZONAS PRODUTOS PARA CALÇADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAHELLE CONFECÇÕES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO MELO - OAB:185.576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 3 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VAHELLE CONFECÇÕES LTDA - ME, 

CNPJ: 97420541000109. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e juros, 

ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos necessários 

forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA 

DEVEDOR SOLVENTE DE TÍTULO NOS TERMOS DO ART.585 E SEGUINTES 

DO CPC.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112236 Nr: 4166-84.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANANILDO SANTOS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 3 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANANILDO SANTOS DA COSTA, Cpf: 

76325890310, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e juros, 

ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos necessários 

forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR 

QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE, COM FULCRO NO 

ARTIGO 566 E SEGUINTES DO CPC.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101331 Nr: 4192-19.2013.811.0040

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, JIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA PIERI SCHUSTER, Cpf: 

96739975949, Rg: 5342309-4, brasileiro(a), casado(a), cozinheira. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido constante na 

inicial, pelo que DECRETO O DIVÓRCIO do casal JOSE INACIO SCHSTER e 

MARIA PIERI SCHUSTER. Por consequência, DECLARO EXTINTO o 

presente feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I 

do CPC.Sem custas, pois a autora é beneficiária da justiça gratuita. Sem 

honorários.Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

EXPEÇA-SEMandado de Averbação ao Cartório competente para que 

proceda às averbações e retificação necessárias.Após, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.CIÊNCIA ao Ministério 

PúblicoPublique-se. Registre-se. Intimem-se.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Olga Talita Furlan 

Mazzei, digitei.

Sorriso, 02 de abril de 2018

Joziane dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103242 Nr: 6239-63.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPAMPA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA, 

CLAITON PLÁ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 3 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AGROPAMPA COMERCIAL AGRÍCOLA 

LTDA, CNPJ: 10716831000118 e atualmente em local incerto e não sabido 

CLAITON PLÁ DA SILVA, Cpf: 58557784015, Rg: 3040727996, Filiação: 

Maria de Lourdes Pla da Silva e Carlitos da Silva, data de nascimento: 

20/02/1969, brasileiro(a), natural de Santa Vitoria do Palmar-RS, 

casado(a), agrômomo, Telefone 66-35831866. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e juros, 

ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos necessários 

forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

COM FULCRO NO ARTIGO 585, INCISOS I E II DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL/73.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43670 Nr: 623-83.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MOACIR STEFFLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSWALDO PONCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JACOB FERREIRA - 

OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 3 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OSWALDO PONCIANO, Cpf: 

02855941172, Rg: 34846, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e juros, 

ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos necessários 

forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA 

DEVEDOR SOLVENTE, CONFORME O ART.585, INCISO I CPC.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101393 Nr: 4262-36.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRANCISCO DE PAIVA DOS 

SANTOS, CLEBISON PAIVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 3 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO FRANCISCO DE PAIVA DOS 

SANTOS, Cpf: 02231213397, brasileiro(a), solteiro(a), autônomo e 

atualmente em local incerto e não sabido CLEBISON PAIVA SANTOS, Cpf: 

02512907350, brasileiro(a), solteiro(a), autônomo. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e juros, 

ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos necessários 

forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR 

QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE, COM FULCRO NO 

ART.566 E SEGINTES DO CPC E DA LEI 10.931/2004.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 146559 Nr: 2256-51.2016.811.0040

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:8166-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº: 146559

Vistos, etc.

Previamente à análise da petição de fl. 33, folheando aos autos, 

verifica-se que trata de feito aguardando citação e/ou intimação da parte 

requerida/executada acerca de determinação derradeira em razão da 

ausência de sua localização. Assim, face a imprescindibilidade da 

triangularização processual, pautado no princípio do impulso oficial, 

DETERMINO a busca do endereço da parte requerida por meio dos 

sistemas SIEL/ RENAJUD e BACENJUD e, junte-se o resultado das 

consultas aos autos.

Localizado o endereço, proceda o (a) gestor (a) com as providências 

obstadas pela sua não localização.

 Caso, infrutíferas as buscas ou negativa a citação/intimação no endereço 

indicado, a fim de evitar futuras arguições de nulidade, DETERMINO a 

regular CITAÇÃO/INTIMAÇÃO da parte requerida mediante EDITAL com 

prazo de 30 (trinta) dias para sua regular ciência e fruição do prazo legal 

para expressa manifestação, observando na espécie o regramento do 

artigo 256, I do NCPC.

 Com derradeira certificação do decurso de prazo da parte requerida para 

apresentação de defesa, doravante, para patrocinar os interesses e 

defesa do(a/s réu(ré), NOMEIO para a função de CURADOR ESPECIAL 

o(a) ilustre advogado(a) FERNANDO HENRIQUE CEOLIN, representante do 

Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Sorriso – UNIC, inscrita na 

OAB/MT 9602, o(a).

 Acerca desta nomeação e/ou intimação para manifestação no prazo legal, 

intime pessoalmente o (a) curador (a) especial em referência e, para as 

demais intimações vindouras, utilize o(a) diligente gestor(a) judicial da 

sistemática do DJE.

 Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Intimem-se.

 Sorriso/MT, 03 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 55383 Nr: 5675-26.2009.811.0040

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA PICOLLI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 55383.

Vistos e etc.

Compulsando os autos, verifico que o pedido de suspensão resta 

prejudicado, eis que já transcorreu grande lapso temporal.

Desta feita, INTIME-SE a parte autora para promover o andamento do feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução do 

mérito.

Não havendo manifestação, arquive-se.

Às providências.

Sorriso/MT, 03 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 86732 Nr: 6197-82.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO LOURIVAL PEREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ROZENDO PORTOLAN 

- OAB:7504/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT, FERNANDO LUIZ PEREIRA - 

OAB:18473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:21.442-A/MT

 Código: 86732.

Vistos e etc.

Compulsando os autos, verifico que o pedido de dilação de prazo resta 

prejudicado, eis que já transcorreu grande lapso temporal.

Desta feita, INTIME-SE a parte requerida para cumprir a decisão de fls. 

161.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Às providências.
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Sorriso/MT, 03 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100603 Nr: 3382-44.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO FENSTERSEIFER WEBER, ERICO RUFATI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMÉRICO DA CONCEIÇÃO MENDES - ESPÓLIO, 

MARCOS AUGUSTO VICENTE MENDES, SAMUEL PETRI SOLETTI, 

ALEXANDRE PETRI SOLETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CAROLINA BRAGA 

MENEZES - OAB:15677/MT, TEREZINHA APARECIDA BRAGA MENEZES 

- OAB:6972-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Vistos etc.

Tendo em vista que não houve o decurso do prazo assinalado à fl. 186, 

REDESIGNO A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA O DIA 23 DE MAIO DE 

2018, ÀS 16H30MIN.

 No mais, cumpra-se de decisão de fls. 186.

Cumpra-se e expeça-se o necessário.

 Sorriso-MT, 03 de abril de 2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000629-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SOLAG SOL E LUA AVIACAO AGRICOLA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE RODRIGUES DE ABREU OAB - SP185765-O (ADVOGADO)

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSEIAS EVANDRO PINHEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000629-24.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 25.769,52; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SUSTAÇÃO DE PROTESTO, NULIDADE / INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: SOLAG SOL E LUA AVIACAO 

AGRICOLA LTDA - ME Parte Ré: RÉU: OSEIAS EVANDRO PINHEIRO Vistos, 

etc. Primeiramente, quanto a caução ofertada (id. 11935013), 

considerando que se trata de veículo, em consonância com o artigo 155 

da CNGC/MT, DETERMINO à Sra. Gestora Judiciária que proceda a 

inserção da restrição judicial na base de dados do RENAVAM, do veículo 

indicado no id. 11935013, por meio do sistema RENAJUD. No mais, ante os 

fatos narrados no pedido de id. 12291769, o qual destaca que houve 

protesto dos outros cheques emitidos na negociação com a parte ré 

(cheques n 1187 e 1188), nos mesmos termos da decisão de id. 

11774471, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para, 

também, determinar a sustação dos Protestos nº 353.680 e 353679, 

registrados no 2º Ofício Extrajudicial de Sorriso/MT, no valor de R$ 

21.250,00 e 25.350,00 (cheques nº 1187 e 1188), bem como para 

DETERMINAR que a ré se abstenha de realizar o protesto do cheque de nº 

1190, no valor de R$ 25.650,00, sob pena de multa diária de R$ 500,00, 

desde que a autora, no prazo de 05 (cinco) dias, preste NOVA caução 

que garanta a soma dos valores supracitados, vez que a prestada não é 

suficiente. Tomada, por termo, a caução, INTIME-SE a parte requerida, bem 

como OFICIE-SE ao 2º Ofício Extrajudicial desta comarca para que proceda 

às anotações necessárias ao cumprimento desta decisão. Intime-se. 

Cumpra-se. SORRISO, 4 de abril de 2018. ADALTO QUINTINO DA SILVA 

Juiz(a) de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003655-98.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LIMA ROSEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 13/04/2018, às 

15:00 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON no 

Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003655-98.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LIMA ROSEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia 13/04/2018, às 

15:00 horas, com o DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON no 

Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001087-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA AGNER OAB - MT19394-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. N. (EXECUTADO)

 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte autora 

para que se manifeste sobre a CP devolvida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002059-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VJ AUTO CENTER LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Juntada da CP devolvida com diligência negativa

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005158-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONISE DE SOUZA PUERARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAFAREL FERNANDO BECKER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1005158-23.2017.8.11.0040 

AUTOR: RONISE DE SOUZA PUERARI RÉU: TAFAREL FERNANDO BECKER 

VISTOS. 1. RECEBO a petição retro como aditamento à inicial para 

retificação do valor da causa. Providencie o necessário. 2. No mais, 

CUMPRA-SE o despacho retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005158-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONISE DE SOUZA PUERARI (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAFAREL FERNANDO BECKER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A (ADVOGADO)

 

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos, e em 

cumprimento ao despacho retro, que designei o dia 04 de MAIO de 2018, 

às 15 horas, para realização da sessão de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000327-63.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

DANIEL MARCELINO OAB - SP149354 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEBRAS ENGENHARIA EIRELI (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos, e em 

cumprimento ao despacho retro, que designei o dia 08 de JUNHO de 2018, 

às 09 horas, para realização da sessão de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005597-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA QUIMICA KIMBERLIT LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TONEL KOBER OAB - RS54183-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR (DEPRECADO)

DAQUINO JOSE BORGES DE FREITAS (DEPRECADO)

ALICE MARIA BINSFELD (DEPRECADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da certidão, que poderá ser 

acessada na íntegra pelo site www.tjmt.jus.br, devendo requerer o que 

entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, BEM COMO, para efetuar 

o depósito do complemento da diligência no valor de R$ 4.235,00 

(QUATRO MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS), devendo, para 

tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar 

o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir 

a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Complementação de 

Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003188-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOP MISTA AGROPEC DE ASSENTADOS DO PROJ ELDORADO I LTD 

(REQUERIDO)

 

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos, e em 

cumprimento ao despacho retro, que designei o dia 08 de JUNHO de 2018, 

às 10 horas, para realização da sessão de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002067-22.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT0010825A (ADVOGADO)

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, efetuar o depósito da diligência do Srº Oficial de Justiça, 

devendo, para tanto, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ, acessar 

o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. O comprovante 

deverá ser juntado aos autos

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002067-22.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT0010825A (ADVOGADO)

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

 

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos, e em 

cumprimento ao despacho retro, que designei o dia 08 de JUNHO de 2018, 

às 10:30 horas, para realização da sessão de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, 

a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002067-22.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT0010825A (ADVOGADO)

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

 

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos, e em 

cumprimento ao despacho retro, que designei o dia 08 de JUNHO de 2018, 

às 10:30 horas, para realização da sessão de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, 

a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001236-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSVANI ESSER (AUTOR)

CESAR TORRES VEDANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA VEDANA MOREIRA OAB - MT21660/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1001236-37.2018.8.11.0040 

AUTOR: CESAR TORRES VEDANA, OSVANI ESSER RÉU: TELEFONICA 

BRASIL S.A. VISTOS. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os 

requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 

Relativamente à tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC assim 

dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de 

urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória 

idônea para ressarcir os danos que a outra parte pode vir a sofrer; 

caução pode ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente 

não puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência, de 

natureza antecipada, não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No caso em análise, verifico que 

a parte autora alega que "teve sua linha telefônica clonada por 

estelionatários que acessaram o seu celular, fingindo ser o mesmo, 
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utilizando o software "WhatsApp" para aplicar golpe, solicitando aos 

amigos e familiares transferência para diversas contras bancárias, 

alegando que seu limite para tais transações haviam excedido o valor 

diário disponível" (sic), causando prejuízo no montante de R$ 8.800,00 

(oito mil e oitocentos reais). Em caráter liminar, pleiteia que a parte 

contrária apresente a gravação do atendimento via "call center" realizado 

pelo co-autor Cesar com a empresa de telefonia - Protocolo 

20174508999912 - visando esclarecimentos quanto à solicitação de chip, 

ativação e/ou reativação da linha telefônica. De fato, observa-se que a 

parte autora possui relação contratual vigente com a parte requerida, 

tendo alegado que representantes desta teria alertado o autor Cesar de 

possível fraude em sua linha telefônica "através de uma loja terceirizada 

da VIVO no Estado do Paraná" (sic). Assim, forte no art. 300 NCPC, 

DEFIRO em parte a pretensão liminar contida na inicial para determinar tão 

somente que a requerida, no prazo de cinco (5) dias, contados da 

intimação desta decisão, apresente nos autos a gravação oriunda do 

Protocolo de Atendimento n.º 20174508999912. Em prosseguimento, 

CITE-SE a requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal, 

ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 

332 e 335 do Novo Código de Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA 

COMARCA, devendo o réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

O não comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

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

Estado, nos termos do § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001236-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSVANI ESSER (AUTOR)

CESAR TORRES VEDANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA VEDANA MOREIRA OAB - MT21660/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos, e em 

cumprimento ao despacho retro, que designei o dia 25 de MAIO de 2018, 

às 14 horas, para realização da sessão de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005723-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO HENRIQUE SILVERIO (DEPRECADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA DAR 

ANDAMENTO AO FEITO, RECOLHENDO A DILIGENCIA DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA, CONFORME ANTERIORMENTE INTIMADO, NO PRAZO DE 05 

DIAS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA SEM 

CUMPRIMENTO.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 145084 Nr: 1470-07.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMBIOSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES E 

INSUMOS MICROBIOLÓGICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EQUILÍBRIO INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA, 

JULIANO MURARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNO JOSE DA SILVA - 

OAB:19135/O, NIWMAR SERPA - OAB:19.703/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A, RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - OAB:19724/O

 Certifico que em cumprimento a determinação de fl. 147, solicitei nova 

data ao Leiloeiro Oficial, vez que não houve tempo hábil para a realização 

das intimações e publicações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 145084 Nr: 1470-07.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMBIOSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES E 

INSUMOS MICROBIOLÓGICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EQUILÍBRIO INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA, 

JULIANO MURARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNO JOSE DA SILVA - 

OAB:19135/O, NIWMAR SERPA - OAB:19.703/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A, RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - OAB:19724/O

 VISTOS.

Considerando que a avaliação de fls. 60/63 foi realizada em menos de 01 

(um) ano da decisão de fls. 68/70, não há que se falar em nova avaliação. 

Ademais, a própria r. decisão de fls. 68-verso, já determina a atualização 

dos valores pelos índices oficiais.

Deste modo, INDEFIRO o pedido de cancelamento do leilão pleiteado às fls. 

132/142, devendo a secretaria proceder conforme determinado na 

segunda parte do parágrafo terceiro de fls. 68-verso, COM URGÊNCIA.

INDEFIRO, ainda, o pedido de suspensão da presente execução por 

excesso de penhora, uma vez que, havendo arrematação de bens 

suficientes para a satisfação do crédito e despesas da execução, será 

procedida da forma determinada no artigo 899 do CPC, o que deverá ser 

observado pelo leiloeiro judicial.

Por outro lado, considerando a r. decisão proferida às fls. 132/133 dos 

autos dos embargos de terceiro de Código 153290, desde já, DETERMINO 

a exclusão do imóvel de matrícula nº 26.277 do CRI de Sorriso/MT do leilão 

designado para o dia 04/04/2018 (fls. 121).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51708 Nr: 2090-63.2009.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL ROSSANESI GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELITO LILIANO BERNADI - 

OAB:MT/ 7008-A, ELLEN CRISTINA DE BARROS - OAB:11421/MT, 

HELTON GEORGE RAMOS - OAB:209896/SP, PAULO ROGÉRIO DE 

SOZA MILLÉO - OAB:MT/6110, SERGIO GUARESI DO SANTOS - 

OAB:MT/6112-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Ante ao exposto, e por tudo mais que nos autos consta, rejeito os 

embargos monitórios e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, e, via de consequência, nos termos do artigo 702, § 8º 

do referido diploma legal, constituo o débito representado no instrumento 

de confissão de dívida de fls. 13/14 em título executivo judicial, nos termos 

do artigo 702, § 8º do CPC.Condeno o embargante/requerido ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em 15% do valor da causa, nos termos do artigo 82, § 2º e artigo 85, 

ambos do Código de Processo Civil.CONVERTIDO o mandado inicial em 

mandado executivo, este passará a tramitar segundo o rito do art. 538 do 
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NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 95093 Nr: 6917-15.2012.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTATO AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORES EDUARDO FERNANDO SCHUBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

CASSIA CARIELI ESPINDOLA GUARESCHI - OAB:15631/MT, LUCIANO 

SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI - 

OAB:14.802-MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, para que requeiram o 

que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 144060 Nr: 846-55.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIR AUGUSTO TURCATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ROZENDO PORTOLAN 

- OAB:7504/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE TOLEDO - 

OAB:154.789, ANA CAROLINA VIVANCO - OAB:256.806, FELIPE 

ANDRES ACEVEDO IBANEZ - OAB:OAB/SP 206.339

 SENTENÇA

VISTOS.

Trata-se de Ação Revisional, em que a parte autora busca em síntese a 

tutela jurisdicional específica e demais corolários de regência, 

colacionando nos autos a documentação legal necessária.

Conforme se verifica dos autos (Código 144060), a parte autora adimpliu o 

débito, conforme consta nas fls. 103/105.

Sem delongas, diante do pagamento integral do débito, Código 144060, 

resta evidente a ausência de interesse de agir decorrente da perda 

superveniente do objeto da ação.

 Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.

Custas, se houver, pela parte requerida.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após, ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 44105 Nr: 953-80.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRICOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LEANDRO SCHEVINSKI, GIOVANA 

SPENASSATTO SCHEVINSKI, SAGEL - SORRISO ARMAZÉNS GERAIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 Certifico que foi designado pelo Leiloeiro FLARES AGUIAR DA SILVA o 

dia 03/05/2018, às 13:30 horas para a realização da 1ª Praça, ocasião em 

que o bem objeto da penhora será vendido pelo maior lanço, desde que 

superior à importância da avaliação. Em não havendo licitantes ficou 

designado o dia 22/05/2018, às 13:30 horas, para realização da 2ª Praça, 

quando será alienado pelo maior lanço oferecido, desde que não seja 

considerado preço vil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 93672 Nr: 5204-05.2012.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA ZIBETTI FRANCIO, LUCIANE FRANCIO 

GARAFFA, GILVAN JOSÉ GARAFFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, MILTON LAURO SCHMIDT - OAB:11.612/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:12473-A

 VISTOS.Tratam-se de embargos de declaração ofertados por ADRIANA 

ZIBETTI FRANCIO E OUTROS, em face da sentença de fls. 109/115.Às fls. 

129/133 o embargado manifestou acerca dos embargos declaratórios.É O 

BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.Pois bem. Em que pesem as 

alegações da embargante, entendo que os embargos declaratórios não 

prestam para o fim almejado, qual seja, o reexame da matéria versada nos 

autos, na busca da modificação dos fundamentos da sentença.Ressalto 

ainda que qualquer irresignação do embargante em relação à decisão 

prolatada deve ser objeto de recurso cabível na espécie.Diante de todo 

exposto, CONHECO, todavia, REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, 

mantendo-se o decisum embargado em seus exatos termos.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 94364 Nr: 6097-93.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUAS DE SORRISO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MARTINS GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:15700, CARLA LAGEMANN GONÇALVES - 

OAB:15737-O/MT, MARCO ANTONIO DACORSO - OAB:154132/SP

 VISTOS.

Ao MP, conforme requerido às fls. 517.

Após, conclusos.

INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 84937 Nr: 4230-02.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA ZIBETTI FRANCIO, OLICE ROQUE 

GREGGIO, LUCIANE FRANCIO GARAFFA, GILVAN JOSÉ GARAFFA, 

MARIA APARECIDA GREGGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, MILTON LAURO SCHMIDT - OAB:11.612/MS

 VISTOS.

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

pagamento da diligência do oficial de justiça (fls. 84), bem como requerer o 

que de direito.

Após, conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 126118 Nr: 3081-29.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSON TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 
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OAB:15.025, JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - OAB:9457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Fixo como pontos controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há 

nexo causal entre o acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez 

permanente; III) se a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, 

se é completa ou incompleta, com o devido enquadramento no anexo da 

Lei n. 6.194/74; e V) se incompleta, qual o grau de extensão da 

incapacidade (intensa, média, leve ou residual).DEFIRO a produção de 

prova pericial. Para tanto, nomeio como perito do juízo, independentemente 

de compromisso, o Dr. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, 

CRM/MT nº 7.922, devendo o mesmo ser intimado desta nomeação para 

conhecimento e realização da perícia médica necessária, em data a ser 

informada por ele.Devido ao grande volume de processos a serem 

periciados, o respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 60 

(sessenta) dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico 

encimado.INTIMEM-SE as partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º 

do artigo 465 do NCPC. Tal intimação será dispensada para a parte que já 

nomeou assistente e/ou já apresentou seus quesitos nas petições 

anteriores.FIXO honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), 

nos moldes da Lei 1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser 

expedida certidão tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial 

e não haja necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito.Por força 

do artigo 95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado.Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para 

sentença.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 143661 Nr: 632-64.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECILIA MOURA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025, JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - OAB:9457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/0

 Fixo como pontos controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há 

nexo causal entre o acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez 

permanente; III) se a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, 

se é completa ou incompleta, com o devido enquadramento no anexo da 

Lei n. 6.194/74; e V) se incompleta, qual o grau de extensão da 

incapacidade (intensa, média, leve ou residual).DEFIRO a produção de 

prova pericial. Para tanto, nomeio como perito do juízo, independentemente 

de compromisso, o Dr. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, 

CRM/MT nº 7.922, devendo o mesmo ser intimado desta nomeação para 

conhecimento e realização da perícia médica necessária, em data a ser 

informada por ele.Devido ao grande volume de processos a serem 

periciados, o respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 60 

(sessenta) dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico 

encimado.INTIMEM-SE as partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º 

do artigo 465 do NCPC. Tal intimação será dispensada para a parte que já 

nomeou assistente e/ou já apresentou seus quesitos nas petições 

anteriores.FIXO honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), 

nos moldes da Lei 1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser 

expedida certidão tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial 

e não haja necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito.Por força 

do artigo 95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado.Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para 

sentença.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 143672 Nr: 643-93.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA DE MELLO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA RODRIGUES - 

OAB:17.745, BRUNA THOMAZI GARCIA - OAB:91.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Fixo como pontos controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há 

nexo causal entre o acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez 

permanente; III) se a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, 

se é completa ou incompleta, com o devido enquadramento no anexo da 

Lei n. 6.194/74; e V) se incompleta, qual o grau de extensão da 

incapacidade (intensa, média, leve ou residual).DEFIRO a produção de 

prova pericial. Para tanto, nomeio como perito do juízo, independentemente 

de compromisso, o Dr. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, 

CRM/MT nº 7.922, devendo o mesmo ser intimado desta nomeação para 

conhecimento e realização da perícia médica necessária, em data a ser 

informada por ele.Devido ao grande volume de processos a serem 

periciados, o respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 60 

(sessenta) dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico 

encimado.INTIMEM-SE as partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º 

do artigo 465 do NCPC. Tal intimação será dispensada para a parte que já 

nomeou assistente e/ou já apresentou seus quesitos nas petições 

anteriores.FIXO honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), 

nos moldes da Lei 1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser 

expedida certidão tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial 

e não haja necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito.Por força 

do artigo 95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado.Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para 

sentença.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 84478 Nr: 3725-11.2011.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO RAINER HERINGER - ME, MARCIO RAINER 

HERINGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, NELSON LUIZ IOPPI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDEVINO MAMPRIM DA SILVA 

- OAB:13076, ANDREIA CRISTIANE HECK LAZARINI FAXO - 

OAB:16253/B, JORGE LEANDRO RENZ - OAB:11307-A, NEVIO MANFIO - 

OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENING - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980/A, JOSÉ DE JESUS ASSUNÇÃO - OAB:3528-B/MT

 VISTOS.

CUMPRA-SE integralmente a decisão de fls. 478/479.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 90903 Nr: 2523-62.2012.811.0040
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTO ANDRÉ TRANSP. E COM. DE COMB.E 

LUBRIF.LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AMADEU ASCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA NISHIMOTO BRAGA - 

OAB:11072/MT

 VISTOS.

Diante das manifestações de fls. 653/656 e 658/663, INDEFIRO o pedido de 

fls. 629/630.

Desta feita, DETERMINO a penhora dos imóveis matriculados sob o nº 

5994 e 19320 do CRI de Sorriso, devendo ser limitada a fração de 50% do 

imóvel, pertencente ao executado.

Com a realização da penhora, INTIME-SE o devedor, na pessoa do 

advogado (art. 841, §1º, CPC), bem como seu cônjuge, na forma 

determinada no artigo 842 do CPC.

Após, EXPEÇA-SE o necessário a avaliação dos imóveis, intimando-se as 

partes para manifestação, em 15 (quinze) dias.

No mais, DETERMINO a expedição de ofício ao Banco do Brasil, solicitando 

informações, conforme postulado pelo exequente às fls. 662/663.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50418 Nr: 723-04.2009.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR SAMPAIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 7.087,50 (sete mil e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a parte requerente, referentes 

à indenização do seguro obrigatório de danos pessoais causados por 

veículos automotores, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo 

INPC a partir do evento danoso (Súmula 580 do STJ), descontados os 

valores eventualmente recebidos administrativamente.CONDENO a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, o qual FIXO em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do 

art. 85, §8º do CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após 

o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 143693 Nr: 660-32.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JL SCHIMITT JUNIOR - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440, CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE - OAB:20996/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

 Vistos.

 SENTENÇA

Entre um ato e outro, e após o regular trâmite processual, as partes 

entabularam acordo, conforme fls. 95/96, pugnando por sua homologação 

judicial, bem como pela extinção do feito.

Pois bem. A causa versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os quais 

admitem transação. Ademais, verifica-se que o acordo em comento foi 

livremente pactuado, não havendo qualquer indicativo de vícios no 

consentimento. Em virtude disso, a homologação da avença é medida que 

se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta seus 

jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes, e, em 

consequência julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, e artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, e honorários advocatícios, na forma 

pactuada.

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente decisão e, após, 

ARQUIVE-SE, com as baixas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 91531 Nr: 3211-24.2012.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, MDL, JAD, MDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO TADEU DAL'AGNOL - 

OAB:OAB/MT 10.843-A, ROBERTO CARLOS DAMBROS - 

OAB:13.154/MT

 VISTOS.

Defiro o requerimento de fls. 131 e acompanho o parecer do MPE (fls. 139) 

para intimar, via Diário da Justiça Eletrônico – DJE, a advogada Ednacelia 

de Lima Oliveira – OAB/MT n. 13.135, para que dê cumprimento ao 

despacho de fls. 129, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 105890 Nr: 8981-61.2013.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EQUILÍBRIO INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROMEN SEMENTES AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO ARTUR DE OLIVEIRA 

SERRA E NAVARRO - OAB:164.388/SP, HELIO RUBENS PEREIRA 

NAVARRO - OAB:34.847

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, para que requeiram o 

que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 53793 Nr: 4150-09.2009.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR SUCOLOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DE MARCHI (espólio), LINO DE MARCHI 

(espólio), ADEMAR DE MARCHI, ARTHUR DE MARCHI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:3099/MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, para que requeiram o 

que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 90163 Nr: 1791-81.2012.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON JOSÉ DE QUADROS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE APARECIDA DE 

OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 SENTENÇA

VISTOS.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR, 

em que a parte autora busca em síntese a tutela jurisdicional específica e 

demais corolários de regência, colacionando nos autos a documentação 

legal necessária. Entre um ato e outro, a parte autora pugnou pela 

extinção do feito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

No caso sub judice, a parte autora pugna pela extinção sem resolução de 

mérito nos termos do caderno processual civil.

Como bem cediço, é evidente que não sendo mais útil, adequada, e/ou 

necessária à atuação do Poder Judiciário, consoante expressa 

manifestação da parte autora neste sentido, a extinção do feito é medida 

que se impõe.

Diante do pagamento do débito conforme noticiado às fls. 101/103 e 107, 

HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pela autora à fl. 107 e, 

em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 PROCEDA-SE a baixa do gravame via RENAJUD.

CUSTAS finais, se houver, a cargo da parte requerente (art. 90, NCPC).

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

Após, nada mais sendo requerido, ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 82701 Nr: 1621-46.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPLEMAQ IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S/A -BRASIL TELECOM CELULAR 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLY RUDGE GNOATO - 

OAB:17.786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B .MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:6.835

 VISTOS.

Trata-se de Ação Anulatória de Contrato e Débito, cumulada com 

Indenizatória e Antecipação de Tutela, pelos fatos e fundamentos 

narrados na inicial.

Recebida a inicial, foi deferida a tutela antecipada e determinada a citação 

da parte requerida.

Foram apresentadas contestação e impugnação à contestação pelas 

partes.

 É o relatório. Passo a sanear o feito.

Não havendo questões preliminares a serem apreciadas ou 

irregularidades a serem expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO.

Fixo como pontos controvertidos:

 a) a solicitação e a data do desbloqueio das linhas telefônicas descritas 

na inicial (fls.06);

b) a solicitação de cancelamento/bloqueio das referidas linhas telefônicas 

pela parte autora;

c) a ocorrência do furto dos chips relativos às linhas telefônicas em 

questão;

d) a ocorrência de dano moral indenizável.

A DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA se mantém na FORMA ORDINÁRIA 

do art. 373, incisos I e II, do NCPC em relação aos pontos controvertidos 

relacionados nas alíneas 'c' e 'd'.

 Quanto às alíneas 'a' e 'b', considerando a impossibilidade da parte autora 

em produzir provas acerca do desbloqueio das linhas telefônicas bem 

como de sua solicitação de cancelamento/bloqueio, já que os atendimentos 

são feitos via ligações telefônicas e a empresa de telefonia passa ao 

consumidor apenas números de protocolo, não tendo a empresa 

requerente acesso aos arquivos dos atendimentos, que são sempre 

gravados, nos termos do §1º, do artigo 373, do CPC, INVERTO o ônus da 

prova, ficando a parte requerida incumbida de provar tais fatos.

Diante disto, DETERMINO a intimação das partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dais especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento e/ou 

preclusão.

Com as manifestações, tornem os autos conclusos para designação de 

AIJ ou sentença.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 137504 Nr: 9381-07.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES BERTOTI PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILMAR SELLEGRINI, ODAIR JOSÉ VIEIRA, 

ROMÁRIO DE MATOS, NATALÍCIO JOAQUIM DE MEDEIROS, ENOKE ALVES 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA MARIA PEREIRA - 

OAB:7094-A

 REVIGORO a liminar, para determinar a expedição de novo mandado de 

reintegração de posse, a fim de DETERMINAR que os requeridos e todas 

as pessoas existentes na área em questão desocupem o imóvel, se 

abstendo e cessando a prática de qualquer ato caracterizador de moléstia 

possessória no imóvel denominado "Fazenda Rio Verde", com as 

especificações descritas na inicial, nos termos dos artigos 561 e 562 do 

CPC e artigo 1.210 do Código Civil. EXPEÇA-SE o necessário.Nos termos 

do §1º do artigo 536 do CPC, em sendo necessário, DETERMINO a imediata 

remoção dos invasores do imóvel objeto do litígio, bem como das obras ali 

confeccionadas e, sendo necessário, desde já, AUTORIZO o reforço 

policial.Em caso de descumprimento da medida de revigoramento liminar, 

aplico multa diária individual de R$100.000,00 (cem mil reais), nos termos 

do artigo 536, §1º, do CPC, de responsabilidade de cada pessoa 

identificada que infringir a presente obrigação judicial de não fazer, valor 

este que será revertido para o Fundo Municipal de Regularização Fundiária 

de Sorriso.2- INDEFIRO o pedido de intimação da Associação São Aladim 

acerca da liminar deferida, uma vez que não foi constatada sua relação 

com as pessoas presentes no imóvel objeto da lide, sendo certo que 

constou expressamente do Auto de Constatação de fls.1232/1245 que "as 

pessoas que ali encontravam-se, estão ligadas ao Movimento dos 

Trabalhadores Rurais sem Terra" (sic).3- INDEFIRO o pedido de admissão 

da Associação São Aladim como amicus curiae (fls. 1246/1257), posto 

que não demonstrado a necessidade da intervenção, notadamente pela 

ausência de relevância da matéria (repercussão geral) e especificidade 

do tema (conhecimento técnico ou científico), não existindo qualquer 

indicação de que referida associação trará aos autos elementos que 

sirvam (e somem) para a formação do convencimento deste juízo.4- No 

mais, INTIME-SE o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL para manifestar sobre 

o feito, inclusive sobre a procuração pública de fls. 1209, para eventual 

interesse de agir.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 82700 Nr: 1620-61.2011.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO FERREIRA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO FERREIRA MENDES - 

OAB:3167-A/MT

 VISTOS.

INTIME-SE o MPE para apresentação de planilha atualizada do débito.

Após, conclusos para análise do pedido de cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 36603 Nr: 5653-70.2006.811.0040

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE 

FÁTIMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA VENEZA DE CATÁLOGOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICA DE SOUZA MORAES - 

OAB:124539, KELLY CHRISTINA VERAS OTÁCIO - OAB:6.088/MT

 VISTOS.

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

manifestar acerca da impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 

330/338.

Após, conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 47411 Nr: 4349-65.2008.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS ARENHART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO ROMANO DE PAULA - 

OAB:23.228-PR, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - 

OAB:11543-A/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucien Fábio Fiel Pavoni - 

OAB:6525, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6228/MT

 Posto isso, e sem maiores delongas, JULGO PROCEDENTE o pedido de 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, determinando que a parte requerida 

apresente todos os documentos mencionados na inicial, no prazo de 30 

dias, sob pena de busca e apreensão.Por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do atual 

Código de Processo Civil.Condeno a requerida em custas e despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios de sucumbência no 

patamar de R$ 2.000,00, com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC. Diante do 

pedido de fls. 145/147 e tendo em vista que o benefício da gratuidade 

pode ser concedido às massas falidas apenas se comprovarem que dele 

necessitam, pois não se presume a sua hipossuficiência, DETERMINO a 

intimação da parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

aos autos os documentos que comprovem sua impossibilidade em arcar 

com as custas e despesas processuais, sob pena de indeferimento da 

gratuidade de plano.Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55851 Nr: 6141-20.2009.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS DA 

AMAZÔNICOS S/A-IBPASA, BRUSINOX IND.COM. DE MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUSINOX IND.COM. DE MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA, NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS 

DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO JOSÉ BARON 

JÚNIOR - OAB:11.583/SC, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - 

OAB:4.929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO JOSÉ BARON 

JÚNIOR - OAB:11.583/SC, JEAN WALTER WAHLBRINK - OAB:5658/MT, 

PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4.929-B

 Ante ao exposto, sem maiores delongas, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial. CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre 

o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.Por outro lado, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na reconvenção de 

fls. 205/214, e assim o faço para CONDENAR a parte autora/reconvinda 

ao pagamento do débito descrito na nota fiscal de fls. 154 (R$ 

127.459,50), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e 

correção monetária a partir do vencimento de cada duplicata (05/11/2009 

e 05/12/2009). CONDENO a parte autora/reconvinte ao pagamento das 

custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre 

o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, e artigo 86, parágrafo único, 

ambos do CPC.REVOGO a liminar deferida às fls. 88/96.Por via de 

consequência, JULGO EXTINTO ESTE PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do atual Código de Processo 

Civil.Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.Havendo recurso de apelação, 

proceda na forma do art. 1.010, §§ 1º e 3º do NCPC.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 147897 Nr: 2940-73.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVANO ANTONIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos.

Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que ainda 

pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão.

Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 146867 Nr: 2423-68.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIMAR FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/0

 Vistos.

Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que ainda 

pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão.

Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 138347 Nr: 9813-26.2015.811.0040

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZANA DE CAMARGO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO AILTON PASSONI, ANA MARIA 

FELISBERTO PASSONI, ANTONIO ANGELO PASSONI, SUZI ELAINE 

POLEGATO PASSONI, José Marcio Passoni, EDNA MARIA PEREIRA 

PASSONI, GELCI NATAL MATZEMBACKER, MARCIA MAIDANA MARIN 

MATZEMBACHER, GILSON ROQUE MATZEMBACHER, CLEDIANE ARECO 

MATZEMBACHER, GILBERTO LUIZ MATZEMBACHER, GILNEI JOSÉ 

MATZEMBACHER, GELSON MATZEMBACHER, RAIMAR ISER, NELI 

STELTER ISER, HILDO GOMES - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUZANA DE CAMARGO GOMES - 

OAB:16222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEDIANE ARECO 

MATZENBACHER - OAB:14007/MT, DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

DEISE TASSIANA MARCHIORO - OAB:13737/MT, EDUARDO ANTUNES 

SEGATO - OAB:13546/MT, LUIZ SERGIO ROSSI - OAB:10.089--A

 VISTOS.

Considerando o requerido às fls. 480/480v e ante o lapso temporal 
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transcorrido sem resposta ao ofício de fls. 478, DESTITUO o perito 

anteriormente nomeado às fls. 444/448.

Assim, NOMEIO como Perito(a) Judicial o(a) Sr(a). VILSON POERSCH, 

CRA/RS nº 00050437, que cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe 

foi cometido, independentemente de termo de compromisso,

Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem o impedimento ou a suspensão do perito, se for o caso, 

formularem quesitos e indicarem assistente técnico (Art. 465, §1º, CPC).

Após, intime-se o(a) Sr(a). Perito(a) acerca da sua nomeação e dos 

quesitos formulados, para que apresente proposta de honorários, no 

prazo de 05 (cinco) dias (Art. 465, §2º, CPC).

Apresentada a proposta de honorários e, considerando que ambas as 

partes pugnaram pela produção da prova pericial e que foi concedido ao 

autor os benefícios da justiça gratuita, intime-se a parte requerida para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, depositar 50% do valor devido dos honorários 

(Art. 465, §3º c/c artigo 95, ambos do CPC).

Deixo consignado que 50% do valor depositado será liberado no início da 

perícia e o restante após a entrega do laudo em Juízo (Art. 465, §4º, CPC), 

sendo certo que a parte dos honorários que seria arcada pela parte 

autora será paga Estado ao final do processo, mediante expedição de 

certidão.

A seguir intime-se o(a) Sr(a). Perito(a) a apresentar o laudo em Cartório, 

no prazo de 30 (trinta) dias (Art. 465, caput, CPC).

Com a apresentação do laudo, Intimem-se as partes para os fins do 

disposto no artigo 477, §1º, do CPC, observando o prazo de 15 (quinze) 

dias.

Havendo divergência ou dúvida das partes, intime-se o perito judicial para 

esclarecimentos, no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 477, §2º, CPC) e, em 

seguida, intimem-se novamente as partes para manifestação no prazo 

comum de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 31634 Nr: 826-16.2006.811.0040

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCATOBEM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 

LTDA, ANDERSON OBEM DE CASTRO, PAULO SERGIO SCATOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:10.990/11340MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE FARIA BRINO - 

OAB:122962/SP, GABRIELA ZIBETTI - OAB:9063-A

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão promovida por BANCO FINASA 

S/A em face de SCATOBEM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, 

ANDERSON OBEM DE CASTRO e PAULO SERGIO SCATOLIN, todos 

qualificados nos autos.

 Devidamente intimada e advertida para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, tanto pelo DJE (fls. 179) quanto pessoalmente 

(fls. 181/182 – carta AR), a parte autora permaneceu inerte/omissa, 

demonstrando desinteresse pelo deslinde da demanda.

Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte autora 

pelo deslinde da demanda, uma vez que foi pessoalmente intimada a dar 

regular andamento ao feito, porém permaneceu inerte, mesmo tendo sido 

expressamente advertida quanto à possibilidade de extinção do feito pelo 

abandono.

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela autora. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

judiciais e despesas processuais, na forma da lei processual vigente.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Providencie a baixa da restrição junto ao Sistema Renajud.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 45216 Nr: 2158-47.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN ou EDMAR LUIZ 

BRUSTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FÁBIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:MT- 2680, LARISSA ÁGUIDA VILELA PEREIRA - 

OAB:MT - 7979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS MENDES 

DE MORAES - OAB:3540-A

 VISTOS.

Diante da inércia/omissão da parte autora, devidamente intimada (fls. 

189-192/193), JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso III, §1º, do Código de Processo 

Civil.

Custas pela parte autora.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após, ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 108096 Nr: 623-73.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO VANDEILSON SOUSA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 Vistos.

Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que ainda 

pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão.

Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 39077 Nr: 1945-75.2007.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIVAL SLAVIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, GRAZIELA FILIPETTO BOUCHARDET - OAB:7248/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCIO LUIS WECKERLIM 

FERNANDES - OAB:17.964-PR, FERNANDO BONISSONI - OAB:37434, 

SERGIO HENRIQUE GOMES - OAB:35245

 Vistos.

 SENTENÇA

Entre um ato e outro, e após o regular trâmite processual, as partes 

entabularam acordo, conforme fls. 292/298, pugnando por sua 

homologação judicial, bem como pela extinção do feito.

Pois bem. A causa versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os quais 

admitem transação. Ademais, verifica-se que o acordo em comento foi 

livremente pactuado, não havendo qualquer indicativo de vícios no 

consentimento. Em virtude disso, a homologação da avença é medida que 

se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta seus 

jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes, e, em 

consequência julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do 

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

Custas remanescentes, se houver, e honorários advocatícios, na forma 

pactuada.

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente decisão e, após, 

ARQUIVE-SE, com as baixas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 39455 Nr: 2327-68.2007.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIVAL SLAVIERO, MARIA DE LOURDES SLAVIERO, 

MARCELINO JOSÉ FELIPETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, GRAZIELA FILIPETTO BOUCHARDET - OAB:7248/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCIO LUIS WECKERLIM 

FERNANDES - OAB:17.964-PR

 Vistos.

 SENTENÇA

Entre um ato e outro, e após o regular trâmite processual, as partes 

entabularam acordo, conforme fls. 218/222, pugnando por sua 

homologação judicial, bem como pela extinção do feito.

Pois bem. A causa versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os quais 

admitem transação. Ademais, verifica-se que o acordo em comento foi 

livremente pactuado, não havendo qualquer indicativo de vícios no 

consentimento. Em virtude disso, a homologação da avença é medida que 

se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta seus 

jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes, e, em 

consequência julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do 

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

Custas remanescentes, se houver, e honorários advocatícios, na forma 

pactuada.

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente decisão e, após, 

ARQUIVE-SE, com as baixas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 38513 Nr: 1410-49.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL SLAVIERO, MARIA DE LOURDES 

SLAVIERO, MARCELINO JOSÉ FELIPETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elcio Luiz Weckerlim 

Fernandes - OAB:17964, EVERTON DIEGO GIESSLER - OAB:74627, 

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI - OAB:PR/58676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, GRAZIELA FILIPETTO BOUCHARDET - OAB:7248/MT

 Vistos.

 SENTENÇA

Entre um ato e outro, e após o regular trâmite processual, as partes 

entabularam acordo, conforme fls. 229/233, pugnando por sua 

homologação judicial, bem como pela extinção do feito.

Pois bem. A causa versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os quais 

admitem transação. Ademais, verifica-se que o acordo em comento foi 

livremente pactuado, não havendo qualquer indicativo de vícios no 

consentimento. Em virtude disso, a homologação da avença é medida que 

se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta seus 

jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes, e, em 

consequência julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do 

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

Custas remanescentes, se houver, e honorários advocatícios, na forma 

pactuada.

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente decisão e, após, 

ARQUIVE-SE, com as baixas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 37948 Nr: 848-40.2007.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL SLAVIERO, MARCELINO JOSÉ 

FELIPETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO LUIS WECKERLIM 

FERNANDES - OAB:17.964-PR, FERNANDO BONISSONI - OAB:37434, 

SERGIO HENRIQUE GOMES - OAB:35245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, GRAZIELA FILIPETTO BOUCHARDET - OAB:7248/MT

 Vistos.

 SENTENÇA

Entre um ato e outro, e após o regular trâmite processual, as partes 

entabularam acordo, conforme fls. 395/400, pugnando por sua 

homologação judicial, bem como pela extinção do feito.

Pois bem. A causa versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os quais 

admitem transação. Ademais, verifica-se que o acordo em comento foi 

livremente pactuado, não havendo qualquer indicativo de vícios no 

consentimento. Em virtude disso, a homologação da avença é medida que 

se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta seus 

jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes, e, em 

consequência julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do 

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

Custas remanescentes, se houver, e honorários advocatícios, na forma 

pactuada.

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente decisão e, após, 

ARQUIVE-SE, com as baixas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 131376 Nr: 6083-07.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO KERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA VIEIRA LIMA - 

OAB:18738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 2.531,25 (dois mil, 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) a parte 

requerente, referentes à indenização do seguro obrigatório de danos 

pessoais causados por veículos automotores, acrescidos de juros legais 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso (Súmula 580 do 

STJ), descontados os valores eventualmente recebidos 

administrativamente.CONDENO a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, o qual FIXO em R$ 800,00 

(oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 107366 Nr: 10364-74.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS CEZAR PINHEIRO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 1.687,50 (um mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a parte 

requerente, referentes à indenização do seguro obrigatório de danos 

pessoais causados por veículos automotores, acrescidos de juros legais 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e 
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correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso (Súmula 580 do 

STJ), descontados os valores eventualmente recebidos 

administrativamente.CONDENO a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, o qual FIXO em R$ 800,00 

(oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 143654 Nr: 625-72.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINI MARCHETTI RESATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Fixo como pontos controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há 

nexo causal entre o acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez 

permanente; III) se a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, 

se é completa ou incompleta, com o devido enquadramento no anexo da 

Lei n. 6.194/74; e V) se incompleta, qual o grau de extensão da 

incapacidade (intensa, média, leve ou residual).DEFIRO a produção de 

prova pericial. Para tanto, nomeio como perito do juízo, independentemente 

de compromisso, o Dr. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, 

CRM/MT nº 7.922, devendo o mesmo ser intimado desta nomeação para 

conhecimento e realização da perícia médica necessária, em data a ser 

informada por ele.Devido ao grande volume de processos a serem 

periciados, o respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 60 

(sessenta) dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico 

encimado.INTIMEM-SE as partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º 

do artigo 465 do NCPC. Tal intimação será dispensada para a parte que já 

nomeou assistente e/ou já apresentou seus quesitos nas petições 

anteriores.FIXO honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), 

nos moldes da Lei 1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser 

expedida certidão tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial 

e não haja necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito.Por força 

do artigo 95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado.Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para 

sentença.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005126-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA APARECIDA FOGACA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO)

MARCIA BRESSAN CELLA OAB - RO2471 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005418-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI MARIA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO)

MARCIA BRESSAN CELLA OAB - RO2471 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001199-44.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TATIANA DE MIRANDA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000361-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA SALU DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006490-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HELANO DOS PASSOS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000425-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MARTINS DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000052-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CERCENA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)
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Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000045-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DOS SANTOS SANTIAGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000379-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA CLASSE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000354-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000338-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUNICE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000383-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA ALVES NOGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000241-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADELARMO MULLER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006828-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA TERESINHA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BALEM OAB - PR46441 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003266-16.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAIMUNDO GONCALVES COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006649-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR ISMAEL CAVALHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 116731 Nr: 7662-24.2014.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCATTO & CIA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HEMING JUNIOR - 

OAB:20.865

 Desta feita, DEFIRO o pedido de penhora on-line, e determino que seja 

efetivado o bloqueio de contas em nome da parte executada 

FRANCISCATTO & CIA LTDA- EPP, CNPJ: 03.248.020/0001-74, já citado 

nos termos alhures expostos, através do sistema BACEN-JUD, do valor 

atualizado indicado pelo exequente, qual seja: R$ 178.027,93 (Cento e 

setenta e oito mil, vinte e sete reais e noventa e três centavos).Junte-se 

aos autos cópia da operação.Efetivado o bloqueio com sucesso, intime-se 

o executado para, nos termos do § 3º do art. 854 do NCPC, comprovar 

que:I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;II - ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.Havendo 

manifestação do executado no prazo acima, voltem-me os autos 

conclusos.Não havendo manifestação, o que deverá ser certificado, 

determino a conversão da indisponibilidade em penhora via Sistema 

Bacenjud, com a transferência do valor bloqueado à conta única do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Restando infrutífera a penhora via 
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Bacenjud, proceda-se com a consulta via RENAJUD, nos termos do inciso 

IV do art. 835.Caso negativo, defiro o pedido de penhora “in loco”, 

determinando a avaliação que deverá ser cumprida no endereço da 

empresa executada (fl.160), em relação aos bens encontrados em seu 

interior, nos termos do artigo 831 do Novo CPC , devendo o oficial atestar 

o funcionamento da empresa.Efetivada a penhora, proceda-se a intimação 

das partes, nos termos do artigo 16 da Lei 6.830/80.Restando negativa as 

diligências, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 05 dias.Cumpra-se, expedindo o necessário.Sorriso/MT, 09 

de Agosto de 2016.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003428-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA FEITOZA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA PROCESSO N. 

1003428-74.2017.8.11.0040 (M) I - A parte reclamante, injustificadamente, 

não compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual, com 

fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este 

processo, sem julgamento de mérito. II - Custas pela parte reclamante (Lei 

n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). III - Publique-se. 

Registre-se. Intime-se apenas o pólo ativo, já com o cálculo das custas a 

pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o art. 467 da CNGC em 

caso de inadimplemento das custas processuais - arquive-se. Sorriso/MT, 

09 de novembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CANDIDO CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 06 de JUNHO de 2018, às 18:30 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR AMORIM DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 06 de JUNHO de 2018, às 18:40 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000503-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEOCIR FUZINATO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 06 de JUNHO de 2018, às 14:20 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010959-63.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DERLI FRANCISCO DALL APRIA JUNIOR (EXECUTADO)

 

DECISÃO Numero do Processo: 8010959-63.2015.8.11.0040 

REQUERENTE: MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME REQUERIDO: DERLI 

FRANCISCO DALL APRIA JUNIOR I - Retifiquem-se o registro e a autuação, 

passando a constar o feito como cumprimento de sentença. II - Após, 

intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. III - Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. IV - Não havendo cumprimento voluntário, 

deverá a parte exequente apresentar atualização do débito com a 

incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. V - Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002451-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE NOVA OLIMPIA - COOTRANOVA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA JANE SCOTTI OAB - MT0015152A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEBRAS ENGENHARIA EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DE GODOY BUENO OAB - SP0276434A (ADVOGADO)

GRACIELLY ROSA ORMOND OAB - MT0018163A-O (ADVOGADO)

 

Processo: 1002451-82.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

”MUDOU-SE” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência. Sorriso/MT, 04 de Abril de 2018. Kelly Cimi Gestora 

Judiciária em substituição.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000467-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA MACHADO EUSTAQUIO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

DECISÃO Numero do Processo: 1000467-29.2018.8.11.0040 EXEQUENTE: 

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME EXECUTADO: ANDRESSA MACHADO 

EUSTAQUIO DE SOUZA I - Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento da dívida ou nomear bens à penhora. II - 

Não havendo pagamento ou garantia da execução no prazo acima, 

proceda-se à penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do débito, observando-se, em sendo o caso, eventuais 

indicações da parte exequente. III - Para a hipótese de requerimento de 

penhora “on-line”, observem-se os comandos contidos na Seção 20 do 

Capítulo 2 da CNGC. Em caso de bloqueio de valor inferior a R$ 100,00 

(cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez por cento) do 

valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para 

justificar o processamento da penhora, em atenção aos princípios da 

eficiência administrativa e da economicidade, entendendo-se então como 

frustrada a diligência. IV - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de 

valores, seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do 

NCPC, determino a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. Exitosa a constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá 

como termo de penhora (NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada 

a expedição de mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado 

em mãos do (a) exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser 

cumprido no endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o (a) 

executado (a) da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em 

até 05 (cinco) dias de sua intimação, o (a) exequente poderá manifestar 

intenção de que o bem fique depositado em poder do (a) executado (a), na 

forma do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, 

deverá o (a) exequente apresentar atualização do cálculo do montante 

devido, bem como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do 

NCPC. V - Efetivada a penhora, a Secretaria deverá designar audiência de 

conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o 

necessário para intimação das partes. Consigno que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). VI - Cumpridas as diligências e não 

se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada 

a parte exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 

53, §4º).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006789-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Processo: 1006789-02.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

”DESCONHECIDO” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência. Sorriso/MT, 04 de Abril de 2018. Kelly Cimi Gestora 

Judiciária em substituição.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006787-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ONILDO GOMES PECANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Processo: 1006787-32.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

”DESCONHECIDO” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência. Sorriso/MT, 04 de Abril de 2018. Kelly Cimi Gestora 

Judiciária em substituição.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011028-32.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON FERREIRA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Processo: nº 8011028-32.2014.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 11538635, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 04 de abril de 

2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005644-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA ALTO ALEGRE LTDA - ME (EXECUTADO)

ROZEANI BEDIN FOLLE BERLATTO (EXECUTADO)

SOLISMAR ELOI BERLATTO (EXECUTADO)

 

DESPACHO Numero do Processo: 1005644-08.2017.8.11.0040 

EXEQUENTE: MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP EXECUTADO: 

TRANSPORTADORA ALTO ALEGRE LTDA - ME, SOLISMAR ELOI 

BERLATTO, ROZEANI BEDIN FOLLE BERLATTO I - Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida 

ou nomear bens à penhora. II - Não havendo pagamento ou garantia da 

execução no prazo acima, proceda-se à penhora e avaliação de tantos 

bens quantos bastem para o pagamento do débito, observando-se, em 

sendo o caso, eventuais indicações da parte exequente. III - Para a 

hipótese de requerimento de penhora “on-line”, observem-se os comandos 

contidos na Seção 20 do Capítulo 2 da CNGC. Em caso de bloqueio de 

valor inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não 

supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado 

ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em 

atenção aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade, 

entendendo-se então como frustrada a diligência. IV - Frustrado integral 

ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. V - Efetivada a 

penhora, a Secretaria deverá designar audiência de conciliação seguindo 

data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário para 

intimação das partes. Consigno que o oferecimento de embargos está 

condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado 
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n. 117 do FONAJE). VI - Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito 

na localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte 

exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002436-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE PERAZZOLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO OAB - MT0019182S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS CAMPOS (EXECUTADO)

EVANDRO CITADELLA (EXECUTADO)

 

DESPACHO PROCESSO N. 1002436-16.2017.8.11.0040 (L) I - Cite-se a 

parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida ou nomear bens à penhora. II - Não havendo pagamento ou garantia 

da execução no prazo acima, proceda-se à penhora e avaliação de tantos 

bens quantos bastem para o pagamento do débito, observando-se, em 

sendo o caso, eventuais indicações da parte exequente. III – Para a 

hipótese de requerimento de penhora “on-line”, observem-se os comandos 

contidos na Seção 20 do Capítulo 2 da CNGC. Em caso de bloqueio de 

valor inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não 

supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado 

ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em 

atenção aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade, 

entendendo-se então como frustrada a diligência. IV – Para a hipótese de 

requerimento de constrição de veículos automotores, via Sistema 

RENAJUD, uma vez existente bem penhorável, deverá ser concluída a 

penhora mediante expedição de mandado e, sendo o caso, carta 

precatória. V – Efetivada a penhora, será designada audiência de 

conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o 

necessário para intimação das partes. Consigno que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE. VI – Cumpridas as diligências e não 

se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada 

a parte exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 

53, §4º). Sorriso/MT, 04 de agosto de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005426-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON LIMA RODRIGUES SILVA (EXECUTADO)

 

DECISÃO PROCESSO N. 1005426-77.2017.8.11.0040 (D) I - Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida 

ou nomear bens à penhora. II - Não havendo pagamento ou garantia da 

execução no prazo acima, proceda-se à penhora e avaliação de tantos 

bens quantos bastem para o pagamento do débito, observando-se, em 

sendo o caso, eventuais indicações da parte exequente. III - Para a 

hipótese de requerimento de penhora “on-line”, observem-se os comandos 

contidos na Seção 20 do Capítulo 2 da CNGC. Em caso de bloqueio de 

valor inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não 

supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado 

ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em 

atenção aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade, 

entendendo-se então como frustrada a diligência. IV - Frustrado integral 

ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. V - Efetivada a 

penhora, a Secretaria deverá designar audiência de conciliação seguindo 

data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário para 

intimação das partes. Consigno que o oferecimento de embargos está 

condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado 

n. 117 do FONAJE). VI - Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito 

na localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte 

exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). 

Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001055-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS ESCOBAR (EXECUTADO)

 

DESPACHO Numero do Processo: 1001055-36.2018.8.11.0040 

EXEQUENTE: MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME EXECUTADO: DENIS 

ESCOBAR I - Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da dívida ou nomear bens à penhora. II - Não 

havendo pagamento ou garantia da execução no prazo acima, proceda-se 

à penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para o pagamento 

do débito, observando-se, em sendo o caso, eventuais indicações da 

parte exequente. III – Para a hipótese de requerimento de penhora 

“on-line”, observem-se os comandos contidos na Seção 19 do Capítulo 2 

da CNGC. Em caso de bloqueio de valor inferior a R$ 100,00 (cem reais), e 

desde que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto 

da penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, entendendo-se então como frustrada a 

diligência. IV – Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, 

seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, 

determino a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. Exitosa a constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá 

como termo de penhora (NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada 

a expedição de mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado 

em mãos do (a) exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser 

cumprido no endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o (a) 

executado (a) da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em 

até 05 (cinco) dias de sua intimação, o (a) exequente poderá manifestar 

intenção de que o bem fique depositado em poder do (a) executado (a), na 

forma do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, 

deverá o (a) exequente apresentar atualização do cálculo do montante 

devido, bem como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do 

NCPC. V – Efetivada a penhora, a Secretaria deverá designar audiência de 

conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o 

necessário para intimação das partes. Consigno que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE. VI – Cumpridas as diligências e não 

se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada 

a parte exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 

53, §4º).

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001396-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA LUCAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Parte Autora: REQUERENTE: 

BRENDA LUCAS DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. Forte no art. 

320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com 

os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, ou 

com declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante 

apresentado; b) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo 

SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em 

seu nome. A inércia acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, 

parágrafo único).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001059-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANELISE INES ANDRUCHAK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A (ADVOGADO)

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR LUIZ BELLE (EXECUTADO)

 

DESPACHO Numero do Processo: 1001059-73.2018.8.11.0040 

EXEQUENTE: ANELISE INES ANDRUCHAK EXECUTADO: ADEMIR LUIZ 

BELLE I - Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da dívida ou nomear bens à penhora. II - Não 

havendo pagamento ou garantia da execução no prazo acima, proceda-se 

à penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para o pagamento 

do débito, observando-se, em sendo o caso, eventuais indicações da 

parte exequente. III – Para a hipótese de requerimento de penhora 

“on-line”, observem-se os comandos contidos na Seção 19 do Capítulo 2 

da CNGC. Em caso de bloqueio de valor inferior a R$ 100,00 (cem reais), e 

desde que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto 

da penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, entendendo-se então como frustrada a 

diligência. IV – Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, 

seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, 

determino a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. Exitosa a constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá 

como termo de penhora (NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada 

a expedição de mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado 

em mãos do (a) exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser 

cumprido no endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o (a) 

executado (a) da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em 

até 05 (cinco) dias de sua intimação, o (a) exequente poderá manifestar 

intenção de que o bem fique depositado em poder do (a) executado (a), na 

forma do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, 

deverá o (a) exequente apresentar atualização do cálculo do montante 

devido, bem como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do 

NCPC. V – Efetivada a penhora, a Secretaria deverá designar audiência de 

conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o 

necessário para intimação das partes. Consigno que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE. VI – Cumpridas as diligências e não 

se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada 

a parte exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 

53, §4º).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004001-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RENILDO DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

ANDRE REIGUEL (REQUERENTE)

JONAS MARCIO SCHULZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLISMAR ELOI BERLATTO (REQUERIDO)

LEONARDO ELOI FOLLE BERLATTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: RENILDO DE JESUS SILVA, ANDRE REIGUEL, 

JONAS MARCIO SCHULZ Parte Ré: REQUERIDO: SOLISMAR ELOI 

BERLATTO, LEONARDO ELOI FOLLE BERLATTO I - Retifiquem-se o 

registro e a autuação, passando a constar o feito como cumprimento de 

sentença. II - Após, intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, 

do NCPC, para cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. III - Fica 

a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem 

o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. IV - Não havendo cumprimento voluntário, 

deverá a parte exequente apresentar atualização do débito com a 

incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. V - Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001408-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A M COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR DE PAULA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Parte Autora: EXEQUENTE: A 

M COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS LTDA - ME Parte Ré: EXECUTADO: 

PAULO CESAR DE PAULA I - Cite-se a parte devedora para, no prazo de 

03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, observando os endereços 

informados no Id. 12340318. II - Não havendo pagamento ou garantia da 

execução no prazo acima, proceda-se à penhora e avaliação de tantos 

bens quantos bastem para o pagamento do débito, observando-se 

eventuais indicações da parte exequente. III – Para a hipótese de 

requerimento de penhora “on-line”, observem-se os comandos contidos na 

Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC. Em caso de bloqueio de valor inferior a 

R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez por 

cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e insuficiente 

para justificar o processamento da penhora, em atenção aos princípios da 

eficiência administrativa e da economicidade, entendendo-se então como 

frustrada a diligência. IV - Para a hipótese de requerimento de constrição 

de veículos automotores, determino a inserção em veículos cadastrados 

em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. 

Exitosa a constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de 

penhora (NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de 

mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado em mãos da 

exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no 

endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o executado da 

penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias 

de sua intimação, a exequente poderá manifestar intenção de que o bem 

fique depositado em poder do executado, na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá a exequente apresentar 

atualização do cálculo do montante devido, bem como a avaliação do 

veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. V – Efetivada a penhora, a 

Secretaria deverá designar audiência de conciliação seguindo data 

estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das 

partes. Consigno que o oferecimento de embargos está condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 

FONAJE. VI – Defiro desde logo a expedição de certidão nos termos do 

art. 828, caput, do NCPC, condicionada apenas a requerimento expresso 

da parte credora. VII - Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na 
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localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte credora 

para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003940-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO)

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES OAB - PA0020978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

A DAS DORES RODRIGUES EQUIPAMENTOS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: LOURIVAL GOMES DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A., A DAS DORES 

RODRIGUES EQUIPAMENTOS - ME Intime-se a parte reclamante, para que, 

em 05 (cinco) dias, manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, 

indicando endereço válido para citação da segunda reclamada, sob pena 

de extinção (art. 485, III, do NCPC).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001961-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS MINGOTTI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ZIBETTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Parte Autora: REQUERENTE: 

AUTO PECAS MINGOTTI LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: MARCELO 

ZIBETTI Aguarde-se o retorno da carta precatória expedida no Id. 

11659598, após, intime-se a parte reclamante para no prazo de 05(cinco) 

dias manifestar-se. Em seguida, retornem os autos conclusos.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003473-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E MANTOVANI & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINES RIBOLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Parte Autora: REQUERENTE: E 

MANTOVANI & CIA LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: MARINES RIBOLI I - 

Em atenção ao postulado no Id. 12505875, defiro o pedido de SUSPENSÃO 

pelo prazo de 30 (trinta) dias para diligenciar sobre novo endereço da 

parte reclamada. II - Intime-se a parte reclamante, consignando-se que, 

decorrido o prazo acima, deverá a parte autora manifestar-se 

independente de nova intimação, sob pena de extinção.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006005-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEIVISON RODRIGUES BENEVIDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROGERIO HRUBNIKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Parte Autora: REQUERENTE: 

LEIVISON RODRIGUES BENEVIDES Parte Ré: REQUERIDO: PAULO 

ROGERIO HRUBNIKI Cumpra-se o imediatamente o impulso anterior (Id 

12541277).

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001588-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA DA SILVA AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA DE LURDES CESCO VALENDOLF (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Parte Autora: EXEQUENTE: 

IRACEMA DA SILVA AMORIM Parte Ré: EXECUTADO: MARCIA DE LURDES 

CESCO VALENDOLF I - Cite-se a parte devedora para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento da dívida, observando os endereços 

informados no Id. 12473487. II - Não havendo pagamento ou garantia da 

execução no prazo acima, proceda-se à penhora e avaliação de tantos 

bens quantos bastem para o pagamento do débito, observando-se 

eventuais indicações da parte exequente. III – Para a hipótese de 

requerimento de penhora “on-line”, observem-se os comandos contidos na 

Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC. Em caso de bloqueio de valor inferior a 

R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez por 

cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e insuficiente 

para justificar o processamento da penhora, em atenção aos princípios da 

eficiência administrativa e da economicidade, entendendo-se então como 

frustrada a diligência. IV - Para a hipótese de requerimento de constrição 

de veículos automotores, determino a inserção em veículos cadastrados 

em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. 

Exitosa a constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de 

penhora (NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de 

mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado em mãos da 

exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no 

endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o executado da 

penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias 

de sua intimação, a exequente poderá manifestar intenção de que o bem 

fique depositado em poder do executado, na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá a exequente apresentar 

atualização do cálculo do montante devido, bem como a avaliação do 

veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. V – Efetivada a penhora, a 

Secretaria deverá designar audiência de conciliação seguindo data 

estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das 

partes. Consigno que o oferecimento de embargos está condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 

FONAJE. VI – Defiro desde logo a expedição de certidão nos termos do 

art. 828, caput, do NCPC, condicionada apenas a requerimento expresso 

da parte credora. VII - Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na 

localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte credora 

para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001556-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE PORTES - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI SALETE QUEIROZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Parte Autora: REQUERENTE: 

LUCIANE PORTES - ME Parte Ré: REQUERIDO: SUELI SALETE QUEIROZ I - 

Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado. II - Havendo necessidade de 

manifestação ou providência a cargo da parte interessada, 
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providenciem-se as devidas intimações, com a advertência de que, não 

havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva devolvida, 

independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). III - Alcançada a 

finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem resposta, devolva-se 

à origem, consignadas as homenagens deste Juízo.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001555-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCE OTANO DO AMARAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Parte Autora: REQUERENTE: 

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: GLAUCE 

OTANO DO AMARAL I - Atendidos os requisitos legais e regulamentares, 

cumpra-se a carta precatória, servindo a cópia de mandado. II - Havendo 

necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). III - 

Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem resposta, 

devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001553-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU KATH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO DEL SANT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Parte Autora: REQUERENTE: 

DIRCEU KATH Parte Ré: REQUERIDO: ALEXSANDRO DEL SANT I - 

Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado. II - Havendo necessidade de 

manifestação ou providência a cargo da parte interessada, 

providenciem-se as devidas intimações, com a advertência de que, não 

havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva devolvida, 

independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). III - Alcançada a 

finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem resposta, devolva-se 

à origem, consignadas as homenagens deste Juízo.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001552-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARESI MARIA UEBEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS PAULO AFONSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Parte Autora: REQUERENTE: 

ARESI MARIA UEBEL Parte Ré: REQUERIDO: MARCOS PAULO AFONSO I - 

Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado. II - Havendo necessidade de 

manifestação ou providência a cargo da parte interessada, 

providenciem-se as devidas intimações, com a advertência de que, não 

havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva devolvida, 

independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). III - Alcançada a 

finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem resposta, devolva-se 

à origem, consignadas as homenagens deste Juízo.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001483-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELAINE CRISTINA LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLISE ZAMBONATO BONINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Parte Autora: REQUERENTE: 

JOSELAINE CRISTINA LOPES Parte Ré: REQUERIDO: MARLISE 

ZAMBONATO BONINI I - Atendidos os requisitos legais e regulamentares, 

cumpra-se a carta precatória, servindo a cópia de mandado. II - Havendo 

necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). III - 

Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem resposta, 

devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003329-41.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE ALVES CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INTER LIFE ASSISTENCIA INTERNACIONAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERNIOU TADEU SANTOS PINTO DE ALMEIDA OAB - DF38277 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1003329-41.2016.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[PLANOS DE SAÚDE, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]. REQUERENTE: RUTE ALVES CARVALHO REQUERIDO: INTER 

LIFE ASSISTENCIA INTERNACIONAL SÍNTESE DA DEMANDA. Alega a 

reclamante RUTE ALVES CARVALHO ser titular de Plano de Saúde da 

reclamada INTERLIFE desde 2013, com mensalidades no valor de R$39,00 

(trinta e nove reais). Contudo, por não haver cobertura neste Município de 

Sorriso/MT, buscou cancelar o plano, mas o serviço continuou ativo, e 

gerou oito parcelas que estão em aberto. Postulou: a) em sede liminar, a 

suspensão das cobranças com vedação à inclusão do seu nome em 

cadastros de inadimplentes; b) a condenação da reclamada em restituir o 

valor de R$238,60 (duzentos e trinta e oito reais e sessenta centavos) 

das mensalidades; c) reparação de danos morais no valor de R$5.000,00 

(cinco mil reais). A medida urgente foi indeferida (id. 4266895). Em 

contestação, a reclamada alegou: a) preliminar de indeferimento da petição 

inicial, pois já efetuado o cancelamento da proposta de admissão; b) 

impossibilidade de restituição dos valores; c) inadimplência da reclamante; 

d) inexistência de dano moral. Em manifestação a reclamante alegou a 

intempestividade da contestação, postulando pela decretação da revelia 

(id. 6697652), o que fora impugnado pela reclamada (id. 6808607). DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO. O feito dispensa produção de prova oral, 

razão pela qual procedo ao julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, 

do NCPC. DO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. Não merece 

prosperar, porquanto o pedido de cancelamento da proposta de admissão 

fundamenta-se em sua eventual nulidade, o que será analisado com o 

mérito para atribuição de seus efeitos em caso de anulação. DA REVELIA. 

Verifico que realmente a reclamada apresentou a contestação 

intempestivamente, porquanto ciente em audiência de conciliação realizada 

no dia 19.04.2017 do prazo de 05 (cinco) dias para contestar, findando-se 

em 24.04.2017, ao passo em que a peça contestatória fora apresentada 

somente em 26.04.2017, razão pela qual a declaro revel. É da literalidade 

de tal comando normativo que a revelia acarreta a presunção de 

veracidade dos fatos alegados pela parte reclamante, salvo se o contrário 

resultar da prova dos autos. Ou seja, “essa presunção não é absoluta, 

podendo ser afastada se da análise das provas carreadas aos autos o 

Magistrado obtiver conclusão diferente do que alega o requerente” 

(Apelação Cível do Juizado Especial nº 20141310050527 (864375), 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/DF, Rel. Robson 

Barbosa de Azevedo. j. 28.04.2015, DJe 05.05.2015). Em caso semelhante 

é a orientação jurisprudencial: PRAZO PROCESSUAL. CONTAGEM. NO 

SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS A CONTAGEM DO PRAZO É FEITA 

DE MANEIRA CONTÍNUA. ENUNCIADO 165 DO FONAJE. Contestação 

intempestiva. Revelia. Efeito material. Presunção relativa de veracidade 
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dos fatos não afastada pelas provas dos autos. Sentença mantida. 

Recurso não provido. Voto vencido. (Recurso Inominado nº 

1008551-60.2017.8.26.0032, 1ª Turma Cível dos Juizados Especiais/SP, 

Rel. Heverton Rodrigues Goulart. j. 26.09.2017). DO MÉRITO. Quanto ao 

mérito, a questão central reside na ocorrência ou não de falha na 

prestação de serviços por parte da reclamada. Nesse particular, não se 

pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. (...) Pois bem, ainda com a 

incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso vertente, certo é 

que a reclamada demonstrou nos autos a prestação regular de seus 

serviços, bem como que a relação contratual entre as partes trata-se de 

um convênio para descontos para reduzir custos com produtos e serviços 

variados (id. 6693230 e 6693251). Logo, diante da regularidade da 

contratação com termo de admissão assinado pela reclamante, tem-se que 

a cobrança das mensalidades pela reclamada amparou-se no exercício 

regular de direito, conforme orientação jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL - 

ILEGALIDADE DOS DESCONTOS MENSAIS NOS PROVENTOS DO AUTOR - 

EXISTÊNCIA DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS 

DIVIDAMENTE ASSINADO - PARCELAS DEVIDAMENTE CONTRATADAS - 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA CONFIRMADA - 

RECURSO DESPROVIDO. O desconto debitado nos proventos do autor 

decorre de relação contratual livremente estabelecida com a instituição 

financeira, nos termos e modo contratados que, por sua vez, restou 

devidamente comprovada, cuja situação leva ao afastamento do pedido de 

indenização por dano moral. (Apelação nº 0031575-08.2009.8.11.0041, 1ª 

Câmara de Direito Privado do TJMT, Rel. João Ferreira Filho. j. 19.09.2017, 

DJe 25.09.2017). Assim, ausente ato ilícito praticado pela reclamada, não 

há que se falar em reparação de danos morais. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001479-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA DE OLIVEIRA OAB - MT7052/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1001479-78.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 08 DE 

AGOSTO DE 2018 ÀS 18:40HORAS para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito. Sorriso/MT, 04 de abril de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003590-06.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SHUJI YAMAGUCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURY BORGES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURY BORGES DA SILVA OAB - MT0010129A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

WILER MARQUES RIBEIRO (TESTEMUNHA)

MARINEI ARDAI MAGALHÃES (TESTEMUNHA)

RENATO ALVES VILAS BOAS (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

1003590-06.2016.8.11.0040, : Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]. EXEQUENTE: JOAO SHUJI YAMAGUCHI EXECUTADO: MAURY 

BORGES DA SILVA I - Considerando o decurso “in albis” do prazo para a 

parte devedora voluntariamente quitar o débito, bem como que o art. 835 

do NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala de preferências para 

penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em 

instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” postulado, no 

montante de R$ 3.014,98 (três mil e quatorze reais e noventa e oito 

centavos), conforme cálculo de atualização juntado pela parte credora. II - 

A penhora será processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, 

assim como com o procedimento detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da 

CNGC, atentando-se especialmente que havendo bloqueio de valores, o 

feito passará a tramitar na triagem “urgentes”, oportunizando-se 

manifestação à parte devedora, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

intimação desta decisão, conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. 

III – Decorrido o prazo assinalado no item “II”, com manifestação da parte 

executada, retornem conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á 

a indisponibilidade dos valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, 

§ 5º, do NCPC, devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de 

Depósitos Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo, 

iniciando o decurso do prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 525) para a 

parte executada, querendo, apresentar impugnação. Consigno que o 

prazo para impugnação inicia-se automaticamente após o decurso do 

prazo estabelecido no item “II”, independente de nova intimação. IV – Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a 

parte exequente deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena 

de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001306-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELA CRISTINA BERTOLINO (EXECUTADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102305/4/2018 Página 240 de 689



Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

1001306-88.2017.8.11.0040, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[NOTA PROMISSÓRIA, EXPROPRIAÇÃO DE BENS]. 

EXEQUENTE: VERA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP 

EXECUTADO: PAMELA CRISTINA BERTOLINO I - Considerando o decurso 

“in albis” do prazo para a parte devedora voluntariamente quitar o débito, 

bem como que o art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala 

de preferências para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” 

postulado, no montante de R$ 10.540,87 (dez mil quinhentos e quarenta 

reais e oitenta e sete centavos), conforme cálculo de atualização juntado 

no Id 9366459. II - A penhora será processada em conformidade com o 

art. 854 do NCPC, assim como com o procedimento detalhado na Seção 19 

do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se especialmente que havendo bloqueio 

de valores, o feito passará a tramitar na triagem “urgentes”, 

oportunizando-se manifestação à parte devedora, no prazo de 05 (cinco) 

dias, a contar da intimação desta decisão, conforme estabelecido no art. 

854, §3º, do NCPC. III – Decorrido o prazo assinalado no item “II”, com 

manifestação da parte executada, retornem conclusos os autos, caso 

contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos valores em penhora, a 

teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, devendo a Secretaria expedir 

ofício ao Departamento de Depósitos Judiciais para vinculação do valor 

depositado a este processo. IV – Caso bloqueado montante inferior a R$ 

100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez por 

cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e insuficiente 

para justificar o processamento da penhora, em atenção aos princípios da 

eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser 

expedida ordem de liberação do valor, entendendo-se então como 

frustrada a diligência, e dispensado o cumprimento do comando exposto 

no item II, parte final. V - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de 

valores, seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do 

NCPC, determino a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. Exitosa a constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá 

como termo de penhora (NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada 

a expedição de mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado 

em mãos do (a) exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser 

cumprido no endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o (a) 

executado (a) da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em 

até 05 (cinco) dias de sua intimação, o (a) exequente poderá manifestar 

intenção de que o bem fique depositado em poder do (a) executado (a), na 

forma do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, 

deverá o (a) exequente apresentar atualização do cálculo do montante 

devido, bem como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do 

NCPC. VI – Efetivada a penhora, a Secretaria deverá designar audiência 

de conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o 

necessário para intimação das partes. Consigno que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). VII – Cumpridas as diligências e não 

se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a parte exequente 

deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena de extinção 

(Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010195-48.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ZIBETTI (EXEQUENTE)

ERONI ZIBETTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO)

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA CANDIDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

8010195-48.2013.8.11.0040, : Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO, LIQUIDAÇÃO / 

CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]. EXEQUENTE: MARCELO ZIBETTI, ERONI 

ZIBETTI EXECUTADO: ELIANA CANDIDO I - Considerando o decurso “in 

albis” do prazo para a parte devedora voluntariamente quitar o débito, bem 

como que o art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala de 

preferências para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” 

postulado, no montante de R$ 3.687,09 (três mil seiscentos e oitenta e 

sete reais e nove centavos), conforme cálculo de atualização juntado pela 

parte credora. II - A penhora será processada em conformidade com o art. 

854 do NCPC, assim como com o procedimento detalhado na Seção 19 do 

Capítulo 2 da CNGC, atentando-se especialmente que havendo bloqueio de 

valores, o feito passará a tramitar na triagem “urgentes”, oportunizando-se 

manifestação à parte devedora, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

intimação desta decisão, conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. 

III – Decorrido o prazo assinalado no item “II”, com manifestação da parte 

executada, retornem conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á 

a indisponibilidade dos valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, 

§ 5º, do NCPC, devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de 

Depósitos Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo, 

iniciando o decurso do prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 525) para a 

parte executada, querendo, apresentar impugnação. Consigno que o 

prazo para impugnação inicia-se automaticamente após o decurso do 

prazo estabelecido no item “II”, independente de nova intimação. IV – Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a 

parte exequente deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena 

de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002432-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA PEREIRA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA OAB - MT22373/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAYAN VIEIRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

1002432-76.2017.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]. 

REQUERENTE: ROSANA PEREIRA DA ROCHA REQUERIDO: RAYAN VIEIRA 

DE ARAUJO I - Considerando o decurso “in albis” do prazo para a parte 

devedora voluntariamente quitar o débito, bem como que o art. 835 do 

NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala de preferências para 

penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em 

instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” postulado, no 
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montante de R$ 1.640,76 (mil seiscentos e quarenta reais e setenta e seis 

centavos), conforme cálculo juntado na petição inicial no Id 7244356. II - A 

penhora será processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, 

assim como com o procedimento detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da 

CNGC, atentando-se especialmente que havendo bloqueio de valores, o 

feito passará a tramitar na triagem “urgentes”, oportunizando-se 

manifestação à parte devedora, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

intimação desta decisão, conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. 

III – Decorrido o prazo assinalado no item “II”, com manifestação da parte 

executada, retornem conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á 

a indisponibilidade dos valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, 

§ 5º, do NCPC, devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de 

Depósitos Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo. 

IV – Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida 

ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência, e dispensado o cumprimento do comando exposto no item II, 

parte final. V - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, 

seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, 

determino a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. Exitosa a constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá 

como termo de penhora (NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada 

a expedição de mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado 

em mãos do (a) exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser 

cumprido no endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o (a) 

executado (a) da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em 

até 05 (cinco) dias de sua intimação, o (a) exequente poderá manifestar 

intenção de que o bem fique depositado em poder do (a) executado (a), na 

forma do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, 

deverá o (a) exequente apresentar atualização do cálculo do montante 

devido, bem como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do 

NCPC. VI – Efetivada a penhora, a Secretaria deverá designar audiência 

de conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o 

necessário para intimação das partes. Consigno que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). VII – Cumpridas as diligências e não 

se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a parte exequente 

deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena de extinção 

(Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000702-64.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA COSTA JANSEN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

1000702-64.2016.8.11.0040, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[NOTA PROMISSÓRIA]. EXEQUENTE: FERREIRA & 

PELEGRINI LTDA - ME EXECUTADO: CRISTINA COSTA JANSEN I - 

Considerando o decurso “in albis” do prazo para a parte devedora 

voluntariamente quitar o débito, bem como que o art. 835 do NCPC 

estabelece em primeiro lugar, na escala de preferências para penhora, o 

“dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” postulado, no montante de 

R$ 1.347,17 (um mil e trezentos e quarenta e sete reais e dezessete 

centavos), conforme cálculo no Id 1499333 II - A penhora será 

processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como com o 

procedimento detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente que havendo bloqueio de valores, o feito passará a tramitar 

na triagem “urgentes”, oportunizando-se manifestação à parte devedora, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, 

conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. III – Decorrido o prazo 

assinalado no item “II”, com manifestação da parte executada, retornem 

conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos 

valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, 

devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de Depósitos 

Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo. IV – Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Efetivada a 

penhora, a Secretaria deverá designar audiência de conciliação seguindo 

data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário para 

intimação das partes. Consigno que o oferecimento de embargos está 

condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado 

n. 117 do FONAJE). VII – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito 

na localização de bens penhoráveis, a parte exequente deverá se 

manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da intimação desta decisão, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010979-54.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTOFADOS PEREIRA GOMES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMANUEL HUMBERTO DE OLIVEIRA BUENO OAB - PR56015 

(ADVOGADO)

MAIKE BRIEKOWIEC OAB - PR73682 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

8010979-54.2015.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, RESPONSABILIDADE 

DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

SIRLENE DA SILVA FERREIRA REQUERIDO: ESTOFADOS PEREIRA GOMES 

LTDA - ME I - Considerando o decurso “in albis” do prazo para a parte 

devedora voluntariamente quitar o débito, bem como que o art. 835 do 

NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala de preferências para 

penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em 

instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” postulado, no 

montante de R$ 8.517,51 (oito mil quinhentos e dezessete reais e 

cinquenta e um centavos), conforme cálculo de atualização juntado pelo 

contador judicial no ID 10681257. II - A penhora será processada em 

conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como com o procedimento 

detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente que havendo bloqueio de valores, o feito passará a tramitar 

na triagem “urgentes”, oportunizando-se manifestação à parte devedora, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, 

conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. III – Decorrido o prazo 

assinalado no item “II”, com manifestação da parte executada, retornem 

conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos 
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valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, 

devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de Depósitos 

Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo, iniciando o 

decurso do prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 525) para a parte 

executada, querendo, apresentar impugnação. Consigno que o prazo para 

impugnação inicia-se automaticamente após o decurso do prazo 

estabelecido no item “II”, independente de nova intimação. IV – Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a 

parte exequente deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena 

de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010290-10.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CLAUDIO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONATAS CASALLI BETTO OAB - PR0047789A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

8010290-10.2015.8.11.0040, : Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. EXEQUENTE: JOAO CLAUDIO 

PEREIRA EXECUTADO: VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA I - 

Considerando o decurso “in albis” do prazo para a parte devedora 

voluntariamente quitar o débito, bem como que o art. 835 do NCPC 

estabelece em primeiro lugar, na escala de preferências para penhora, o 

“dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” postulado, no montante de 

R$ 2.300,50 (dois mil e trezentos reais e cinquenta centavos), conforme 

cálculo de atualização juntado pelo contador judicial no ID 10700532. II - A 

penhora será processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, 

assim como com o procedimento detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da 

CNGC, atentando-se especialmente que havendo bloqueio de valores, o 

feito passará a tramitar na triagem “urgentes”, oportunizando-se 

manifestação à parte devedora, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

intimação desta decisão, conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. 

III – Decorrido o prazo assinalado no item “II”, com manifestação da parte 

executada, retornem conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á 

a indisponibilidade dos valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, 

§ 5º, do NCPC, devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de 

Depósitos Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo, 

iniciando o decurso do prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 525) para a 

parte executada, querendo, apresentar impugnação. Consigno que o 

prazo para impugnação inicia-se automaticamente após o decurso do 

prazo estabelecido no item “II”, independente de nova intimação. IV – Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a 

parte exequente deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena 

de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010874-82.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO STUMPF (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR ZANOTO DAMS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLEYTON PROENCO DE OLIVEIRA OAB - MT0016810A (ADVOGADO)

ANA JULIA BOFF NEUMANN OAB - MT0011894A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

8010874-82.2012.8.11.0040, : Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]. EXEQUENTE: ARMANDO STUMPF EXECUTADO: VILMAR 

ZANOTO DAMS I - Considerando o decurso “in albis” do prazo para a 

parte devedora voluntariamente quitar o débito, bem como que o art. 835 

do NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala de preferências para 

penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em 

instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” postulado, no 

montante de R$ 36.655,18 (trinta e seis mil seiscentos e cinquenta e cinco 

reais e dezoito centavos), conforme cálculo de atualização juntado pelo 

contador judicial no ID 10711873. II - A penhora será processada em 

conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como com o procedimento 

detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente que havendo bloqueio de valores, o feito passará a tramitar 

na triagem “urgentes”, oportunizando-se manifestação à parte devedora, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, 

conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. III – Decorrido o prazo 

assinalado no item “II”, com manifestação da parte executada, retornem 

conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos 

valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, 

devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de Depósitos 

Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo, iniciando o 

decurso do prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 525) para a parte 

executada, querendo, apresentar impugnação. Consigno que o prazo para 

impugnação inicia-se automaticamente após o decurso do prazo 

estabelecido no item “II”, independente de nova intimação. IV – Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 
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penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a 

parte exequente deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena 

de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010436-22.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATILLA RODRIGUES MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

8010436-22.2013.8.11.0040, : Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156)/[NOTA PROMISSÓRIA]. EXEQUENTE: MARINEIVA HOFFMANN - ME 

EXECUTADO: ATILLA RODRIGUES MIRANDA I - Considerando o decurso 

“in albis” do prazo para a parte devedora voluntariamente quitar o débito, 

bem como que o art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala 

de preferências para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” 

postulado, no montante de R$ 873,96 (oitocentos e setenta e três reais e 

noventa e seis centavos), conforme cálculo de atualização juntado pela 

parte credora. II - A penhora será processada em conformidade com o art. 

854 do NCPC, assim como com o procedimento detalhado na Seção 19 do 

Capítulo 2 da CNGC, atentando-se especialmente que havendo bloqueio de 

valores, o feito passará a tramitar na triagem “urgentes”, oportunizando-se 

manifestação à parte devedora, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

intimação desta decisão, conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. 

III – Decorrido o prazo assinalado no item “II”, com manifestação da parte 

executada, retornem conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á 

a indisponibilidade dos valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, 

§ 5º, do NCPC, devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de 

Depósitos Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo, 

iniciando o decurso do prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 525) para a 

parte executada, querendo, apresentar impugnação. Consigno que o 

prazo para impugnação inicia-se automaticamente após o decurso do 

prazo estabelecido no item “II”, independente de nova intimação. IV – Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a 

parte exequente deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena 

de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001966-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANE MOURA DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

1001966-82.2017.8.11.0040, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[NOTA PROMISSÓRIA]. EXEQUENTE: FERREIRA & 

PELEGRINI LTDA - ME EXECUTADO: JULIANE MOURA DE JESUS I - 

Considerando o decurso “in albis” do prazo para a parte devedora 

voluntariamente quitar o débito, bem como que o art. 835 do NCPC 

estabelece em primeiro lugar, na escala de preferências para penhora, o 

“dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” postulado, no montante de 

R$ 1.644,38 (um mil seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e oito 

centavos), conforme cálculo juntado no Id 6144064. II - A penhora será 

processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como com o 

procedimento detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente que havendo bloqueio de valores, o feito passará a tramitar 

na triagem “urgentes”, oportunizando-se manifestação à parte devedora, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, 

conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. III – Decorrido o prazo 

assinalado no item “II”, com manifestação da parte executada, retornem 

conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos 

valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, 

devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de Depósitos 

Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo. IV – Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Efetivada a 

penhora, a Secretaria deverá designar audiência de conciliação seguindo 

data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário para 
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intimação das partes. Consigno que o oferecimento de embargos está 

condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado 

n. 117 do FONAJE). VII – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito 

na localização de bens penhoráveis, a parte exequente deverá se 

manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da intimação desta decisão, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-41 JUSTIFICAÇÃO

Processo Número: 8010234-16.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON ANTONIO SERRAGLIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS SOARES DE JESUS OAB - MT4711/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LEANDRO FREITAS VAZ (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

EDER ANDREGHETTO OAB - MT0009431A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010234-16.2011.8.11.0040; Valor causa: R$ 5.340,00; Tipo: Cível; 

Espécie: JUSTIFICAÇÃO (190)/[LIMINAR]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: MILTON ANTONIO SERRAGLIO Parte Ré: 

REQUERIDO: JORGE LEANDRO FREITAS VAZ, BANCO BRADESCO S.A. 

Não consta no feito o número de CPF da parte executada, dado essencial 

para efetivação de penhora online. Assim, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, suprir a falta. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, retorne concluso.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011217-10.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011217-10.2014.8.11.0040; Valor causa: R$ 28.960,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: MIGUEL FERNANDES DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: OI S.A Considerando-se o retorno dos autos a esta instância, 

intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestem com relação aos rumos do processo, sendo que em caso de 

inércia o feito deve ser arquivado independente de nova conclusão. Em 

caso de condenação, a presente intimação assinalará o marco inicial do 

prazo para cumprimento voluntário da obrigação, na forma do art. 523 do 

NCPC, ensejando, em caso de inércia, a incidência da multa prevista 

naquele dispositivo.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010480-07.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ANDERSON BIZELLI PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - MT0006812A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010480-07.2014.8.11.0040; Valor causa: R$ 28.960,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

RICARDO ANDERSON BIZELLI PEDROSO Parte Ré: REQUERIDO: OI S.A 

Considerando-se o retorno dos autos a esta instância, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem com relação 

aos rumos do processo, sendo que em caso de inércia o feito deve ser 

arquivado independente de nova conclusão. Em caso de condenação, a 

presente intimação assinalará o marco inicial do prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, na forma do art. 523 do NCPC, ensejando, em 

caso de inércia, a incidência da multa prevista naquele dispositivo.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010089-52.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA DOS SANTOS LIMA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010089-52.2014.8.11.0040; Valor causa: R$ 27.120,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: CAMILA DOS SANTOS LIMA DE SOUZA Parte 

Ré: REQUERIDO: OI S.A Considerando-se o retorno dos autos a esta 

instância, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestem com relação aos rumos do processo, sendo que em caso de 

inércia o feito deve ser arquivado independente de nova conclusão. Em 

caso de condenação, a presente intimação assinalará o marco inicial do 

prazo para cumprimento voluntário da obrigação, na forma do art. 523 do 

NCPC, ensejando, em caso de inércia, a incidência da multa prevista 

naquele dispositivo.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011057-48.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JONIVAL BENTO RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT0011277A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EBANO LAMPUGNANI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

8011057-48.2015.8.11.0040, : Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. EXEQUENTE: JONIVAL BENTO 

RODRIGUES EXECUTADO: EBANO LAMPUGNANI - ME I - Considerando o 

decurso “in albis” do prazo para a parte devedora voluntariamente quitar o 

débito, bem como que o art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, na 

escala de preferências para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em 

depósito ou aplicação em instituição financeira”, defiro o pedido de 

penhora “on-line” postulado, no montante de R$ 7.434,53 (sete mil 

quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos), 

conforme cálculo de atualização juntado pelo contador judicial no ID 

10794183. II - A penhora será processada em conformidade com o art. 

854 do NCPC, assim como com o procedimento detalhado na Seção 19 do 

Capítulo 2 da CNGC, atentando-se especialmente que havendo bloqueio de 

valores, o feito passará a tramitar na triagem “urgentes”, oportunizando-se 
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manifestação à parte devedora, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

intimação desta decisão, conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. 

III – Decorrido o prazo assinalado no item “II”, com manifestação da parte 

executada, retornem conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á 

a indisponibilidade dos valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, 

§ 5º, do NCPC, devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de 

Depósitos Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo, 

iniciando o decurso do prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 525) para a 

parte executada, querendo, apresentar impugnação. Consigno que o 

prazo para impugnação inicia-se automaticamente após o decurso do 

prazo estabelecido no item “II”, independente de nova intimação. IV – Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a 

parte exequente deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena 

de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001738-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JANDIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT0011277A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THISSIANI DUARTE SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

1001738-10.2017.8.11.0040, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[TÍTULOS DE CRÉDITO]. EXEQUENTE: MARIA 

JANDIRA DE SOUZA EXECUTADO: THISSIANI DUARTE SILVA I - 

Considerando o decurso “in albis” do prazo para a parte devedora 

voluntariamente quitar o débito, bem como que o art. 835 do NCPC 

estabelece em primeiro lugar, na escala de preferências para penhora, o 

“dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” postulado, no montante de 

R$ 1.108,70 (um mil cento e oito reais e setenta centavos), conforme 

cálculo no Id 6030346. II - A penhora será processada em conformidade 

com o art. 854 do NCPC, assim como com o procedimento detalhado na 

Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se especialmente que 

havendo bloqueio de valores, o feito passará a tramitar na triagem 

“urgentes”, oportunizando-se manifestação à parte devedora, no prazo de 

05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, conforme 

estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. III – Decorrido o prazo assinalado 

no item “II”, com manifestação da parte executada, retornem conclusos os 

autos, caso contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos valores em 

penhora, a teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, devendo a 

Secretaria expedir ofício ao Departamento de Depósitos Judiciais para 

vinculação do valor depositado a este processo. IV – Caso bloqueado 

montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não 

supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado 

ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em 

atenção aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade. 

Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do valor, 

entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Efetivada a 

penhora, a Secretaria deverá designar audiência de conciliação seguindo 

data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário para 

intimação das partes. Consigno que o oferecimento de embargos está 

condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado 

n. 117 do FONAJE). VII – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito 

na localização de bens penhoráveis, a parte exequente deverá se 

manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da intimação desta decisão, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001116-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAIZA LETICIA DAMAS XAVIER DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

1001116-28.2017.8.11.0040, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[NOTA PROMISSÓRIA]. EXEQUENTE: FERREIRA & 

PELEGRINI LTDA - ME EXECUTADO: LAIZA LETICIA DAMAS XAVIER DOS 

SANTOS I - Considerando o decurso “in albis” do prazo para a parte 

devedora voluntariamente quitar o débito, bem como que o art. 835 do 

NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala de preferências para 

penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em 

instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” postulado, no 

montante de R$ 2.492,04 (dois mil quatrocentos e noventa e dois reais e 

quatro centavos), conforme cálculo juntado no Id 10852568. II - A penhora 

será processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como 

com o procedimento detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, 

atentando-se especialmente que havendo bloqueio de valores, o feito 

passará a tramitar na triagem “urgentes”, oportunizando-se manifestação 

à parte devedora, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta 

decisão, conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. III – Decorrido o 

prazo assinalado no item “II”, com manifestação da parte executada, 

retornem conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á a 

indisponibilidade dos valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, § 

5º, do NCPC, devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de 

Depósitos Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo. 

IV – Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida 

ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência, e dispensado o cumprimento do comando exposto no item II, 

parte final. V - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, 
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seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, 

determino a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. Exitosa a constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá 

como termo de penhora (NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada 

a expedição de mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado 

em mãos do (a) exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser 

cumprido no endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o (a) 

executado (a) da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em 

até 05 (cinco) dias de sua intimação, o (a) exequente poderá manifestar 

intenção de que o bem fique depositado em poder do (a) executado (a), na 

forma do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, 

deverá o (a) exequente apresentar atualização do cálculo do montante 

devido, bem como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do 

NCPC. VI – Efetivada a penhora, a Secretaria deverá designar audiência 

de conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o 

necessário para intimação das partes. Consigno que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). VII – Cumpridas as diligências e não 

se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a parte exequente 

deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena de extinção 

(Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011047-38.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOZIAS BRAZ DA SILVA E SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

8011047-38.2014.8.11.0040, : Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156)/[LOCAÇÃO DE IMÓVEL, INADIMPLEMENTO]. EXEQUENTE: 

SEBASTIAO CARLOS EXECUTADO: JOZIAS BRAZ DA SILVA E SILVA I - 

Considerando o decurso “in albis” do prazo para a parte devedora 

voluntariamente quitar o débito, bem como que o art. 835 do NCPC 

estabelece em primeiro lugar, na escala de preferências para penhora, o 

“dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” postulado no ID 9528048, 

no montante de R$ 3.062,22 (três mil e sessenta e dois reais e vinte e dois 

centavos), conforme cálculo de atualização juntado pela parte credora. II - 

A penhora será processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, 

assim como com o procedimento detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da 

CNGC, atentando-se especialmente que havendo bloqueio de valores, o 

feito passará a tramitar na triagem “urgentes”, oportunizando-se 

manifestação à parte devedora, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

intimação desta decisão, conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. 

III – Decorrido o prazo assinalado no item “II”, com manifestação da parte 

executada, retornem conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á 

a indisponibilidade dos valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, 

§ 5º, do NCPC, devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de 

Depósitos Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo, 

iniciando o decurso do prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 525) para a 

parte executada, querendo, apresentar impugnação. Consigno que o 

prazo para impugnação inicia-se automaticamente após o decurso do 

prazo estabelecido no item “II”, independente de nova intimação. IV – Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a 

parte exequente deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena 

de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002193-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO DOS SANTOS AGUIAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

1002193-72.2017.8.11.0040, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[NOTA PROMISSÓRIA]. EXEQUENTE: FERREIRA & 

PELEGRINI LTDA - ME EXECUTADO: DIOGO DOS SANTOS AGUIAR I - 

Considerando o decurso “in albis” do prazo para a parte devedora 

voluntariamente quitar o débito, bem como que o art. 835 do NCPC 

estabelece em primeiro lugar, na escala de preferências para penhora, o 

“dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” postulado, no montante de 

R$ 2.371,76 (dois mil trezentos e setenta e um reais e setenta e seis 

centavos), conforme cálculo juntado no ID 6781317. II - A penhora será 

processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como com o 

procedimento detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente que havendo bloqueio de valores, o feito passará a tramitar 

na triagem “urgentes”, oportunizando-se manifestação à parte devedora, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, 

conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. III – Decorrido o prazo 

assinalado no item “II”, com manifestação da parte executada, retornem 

conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos 

valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, 

devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de Depósitos 

Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo. IV – Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Efetivada a 

penhora, a Secretaria deverá designar audiência de conciliação seguindo 

data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário para 

intimação das partes. Consigno que o oferecimento de embargos está 
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condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado 

n. 117 do FONAJE). VII – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito 

na localização de bens penhoráveis, a parte exequente deverá se 

manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da intimação desta decisão, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002008-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELY SILVA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

1002008-34.2017.8.11.0040, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[NOTA PROMISSÓRIA]. EXEQUENTE: FERREIRA & 

PELEGRINI LTDA - ME EXECUTADO: SUELY SILVA SANTOS I - 

Considerando o decurso “in albis” do prazo para a parte devedora 

voluntariamente quitar o débito, bem como que o art. 835 do NCPC 

estabelece em primeiro lugar, na escala de preferências para penhora, o 

“dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” postulado, no montante de 

R$ 2.481,61 (dois mil e quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e um 

centavos), conforme cálculo atualizado juntado no ID 10745500. II - A 

penhora será processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, 

assim como com o procedimento detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da 

CNGC, atentando-se especialmente que havendo bloqueio de valores, o 

feito passará a tramitar na triagem “urgentes”, oportunizando-se 

manifestação à parte devedora, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

intimação desta decisão, conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. 

III – Decorrido o prazo assinalado no item “II”, com manifestação da parte 

executada, retornem conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á 

a indisponibilidade dos valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, 

§ 5º, do NCPC, devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de 

Depósitos Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo. 

IV – Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida 

ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência, e dispensado o cumprimento do comando exposto no item II, 

parte final. V - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, 

seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, 

determino a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. Exitosa a constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá 

como termo de penhora (NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada 

a expedição de mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado 

em mãos do (a) exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser 

cumprido no endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o (a) 

executado (a) da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em 

até 05 (cinco) dias de sua intimação, o (a) exequente poderá manifestar 

intenção de que o bem fique depositado em poder do (a) executado (a), na 

forma do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, 

deverá o (a) exequente apresentar atualização do cálculo do montante 

devido, bem como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do 

NCPC. VI – Efetivada a penhora, a Secretaria deverá designar audiência 

de conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o 

necessário para intimação das partes. Consigno que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). VII – Cumpridas as diligências e não 

se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a parte exequente 

deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena de extinção 

(Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001424-64.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA CAROLINE SILVA DE BRITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

1001424-64.2017.8.11.0040, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[NOTA PROMISSÓRIA]. EXEQUENTE: FERREIRA & 

PELEGRINI LTDA - ME EXECUTADO: BRUNA CAROLINE SILVA DE BRITO I - 

Considerando o decurso “in albis” do prazo para a parte devedora 

voluntariamente quitar o débito, bem como que o art. 835 do NCPC 

estabelece em primeiro lugar, na escala de preferências para penhora, o 

“dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” postulado, no montante de 

R$ 2.172,81 (dois mil cento e setenta e dois reais e oitenta e um 

centavos), conforme cálculo atualizado juntado no ID 10745212. II - A 

penhora será processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, 

assim como com o procedimento detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da 

CNGC, atentando-se especialmente que havendo bloqueio de valores, o 

feito passará a tramitar na triagem “urgentes”, oportunizando-se 

manifestação à parte devedora, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

intimação desta decisão, conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. 

III – Decorrido o prazo assinalado no item “II”, com manifestação da parte 

executada, retornem conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á 

a indisponibilidade dos valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, 

§ 5º, do NCPC, devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de 

Depósitos Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo. 

IV – Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida 

ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência, e dispensado o cumprimento do comando exposto no item II, 

parte final. V - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, 

seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, 

determino a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. Exitosa a constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá 

como termo de penhora (NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada 

a expedição de mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado 

em mãos do (a) exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser 

cumprido no endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o (a) 

executado (a) da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em 

até 05 (cinco) dias de sua intimação, o (a) exequente poderá manifestar 

intenção de que o bem fique depositado em poder do (a) executado (a), na 

forma do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, 

deverá o (a) exequente apresentar atualização do cálculo do montante 

devido, bem como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do 

NCPC. VI – Efetivada a penhora, a Secretaria deverá designar audiência 

de conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o 

necessário para intimação das partes. Consigno que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). VII – Cumpridas as diligências e não 

se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a parte exequente 

deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena de extinção 

(Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001639-74.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE 

PETROLEO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WURZIUS OAB - MT0014006A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

MADEIREIRA SGS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

1001639-74.2016.8.11.0040, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO, CHEQUE, 

TÍTULOS DE CRÉDITO]. EXEQUENTE: TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR 

REVENDEDOR E RETALHISTA DE PETROLEO LTDA EXECUTADO: 

MADEIREIRA SGS EIRELI - ME I - Considerando o decurso “in albis” do 

prazo para a parte devedora voluntariamente quitar o débito, bem como 

que o art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala de 

preferências para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” 

postulado, no montante de R$ 7.354,81 (sete mil trezentos e cinquenta e 

quatro reais e oitenta e um centavos), conforme cálculo atualizado juntado 

no ID 10935473. II - A penhora será processada em conformidade com o 

art. 854 do NCPC, assim como com o procedimento detalhado na Seção 19 

do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se especialmente que havendo bloqueio 

de valores, o feito passará a tramitar na triagem “urgentes”, 

oportunizando-se manifestação à parte devedora, no prazo de 05 (cinco) 

dias, a contar da intimação desta decisão, conforme estabelecido no art. 

854, §3º, do NCPC. III – Decorrido o prazo assinalado no item “II”, com 

manifestação da parte executada, retornem conclusos os autos, caso 

contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos valores em penhora, a 

teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, devendo a Secretaria expedir 

ofício ao Departamento de Depósitos Judiciais para vinculação do valor 

depositado a este processo. IV – Caso bloqueado montante inferior a R$ 

100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez por 

cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e insuficiente 

para justificar o processamento da penhora, em atenção aos princípios da 

eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser 

expedida ordem de liberação do valor, entendendo-se então como 

frustrada a diligência, e dispensado o cumprimento do comando exposto 

no item II, parte final. V - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de 

valores, seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do 

NCPC, determino a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. Exitosa a constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá 

como termo de penhora (NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada 

a expedição de mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado 

em mãos do (a) exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser 

cumprido no endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o (a) 

executado (a) da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em 

até 05 (cinco) dias de sua intimação, o (a) exequente poderá manifestar 

intenção de que o bem fique depositado em poder do (a) executado (a), na 

forma do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, 

deverá o (a) exequente apresentar atualização do cálculo do montante 

devido, bem como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do 

NCPC. VI – Efetivada a penhora, a Secretaria deverá designar audiência 

de conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o 

necessário para intimação das partes. Consigno que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). VII – Cumpridas as diligências e não 

se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a parte exequente 

deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena de extinção 

(Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010924-74.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. (EXECUTADO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

JONATHAN APOLONIO GOES FILGUEIRA OAB - MT0015115A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

8010924-74.2013.8.11.0040, : Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

EXEQUENTE: TATIANE DE JESUS EXECUTADO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. I - 

Considerando o decurso “in albis” do prazo para a parte devedora 

voluntariamente quitar o débito, bem como que o art. 835 do NCPC 

estabelece em primeiro lugar, na escala de preferências para penhora, o 

“dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” postulado no ID 

10752250, no montante de R$ 12.730,97 (doze mil setecentos e trinta reais 

e noventa e sete centavos), conforme cálculo de atualização juntado pela 

parte credora no ID 10752252. II - A penhora será processada em 

conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como com o procedimento 

detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente que havendo bloqueio de valores, o feito passará a tramitar 

na triagem “urgentes”, oportunizando-se manifestação à parte devedora, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, 

conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. III – Decorrido o prazo 

assinalado no item “II”, com manifestação da parte executada, retornem 

conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos 

valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, 

devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de Depósitos 

Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo, iniciando o 

decurso do prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 525) para a parte 

executada, querendo, apresentar impugnação. Consigno que o prazo para 

impugnação inicia-se automaticamente após o decurso do prazo 

estabelecido no item “II”, independente de nova intimação. IV – Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a 

parte exequente deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena 

de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001104-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PERGENTINO MANCIOLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102305/4/2018 Página 249 de 689



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

1001104-14.2017.8.11.0040, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CHEQUE]. EXEQUENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: PERGENTINO MANCIOLA I - 

Considerando o decurso “in albis” do prazo para a parte devedora 

voluntariamente quitar o débito, bem como que o art. 835 do NCPC 

estabelece em primeiro lugar, na escala de preferências para penhora, o 

“dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” postulado no ID 6099608, 

no montante de R$ 10.404,58 (dez mil quatrocentos e quatro reais e 

cinquenta e oito centavos), conforme cálculo atualizado juntado no ID 

6099776. II - A penhora será processada em conformidade com o art. 854 

do NCPC, assim como com o procedimento detalhado na Seção 19 do 

Capítulo 2 da CNGC, atentando-se especialmente que havendo bloqueio de 

valores, o feito passará a tramitar na triagem “urgentes”, oportunizando-se 

manifestação à parte devedora, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

intimação desta decisão, conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. 

III – Decorrido o prazo assinalado no item “II”, com manifestação da parte 

executada, retornem conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á 

a indisponibilidade dos valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, 

§ 5º, do NCPC, devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de 

Depósitos Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo. 

IV – Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida 

ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência, e dispensado o cumprimento do comando exposto no item II, 

parte final. V - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, 

seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, 

determino a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. Exitosa a constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá 

como termo de penhora (NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada 

a expedição de mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado 

em mãos do (a) exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser 

cumprido no endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o (a) 

executado (a) da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em 

até 05 (cinco) dias de sua intimação, o (a) exequente poderá manifestar 

intenção de que o bem fique depositado em poder do (a) executado (a), na 

forma do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, 

deverá o (a) exequente apresentar atualização do cálculo do montante 

devido, bem como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do 

NCPC. VI – Efetivada a penhora, a Secretaria deverá designar audiência 

de conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o 

necessário para intimação das partes. Consigno que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). VII – Cumpridas as diligências e não 

se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a parte exequente 

deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena de extinção 

(Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010685-70.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLENE MASCKIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA PAULO ABRAAO (EXECUTADO)

FIDELCINO ALVES FERNANDES JUNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

PEDRO IVO CARVALHO DUARTE OAB - MT0005074A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

8010685-70.2013.8.11.0040, : Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156)/[COMPRA E VENDA, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. 

EXEQUENTE: DIRLENE MASCKIO EXECUTADO: FIDELCINO ALVES 

FERNANDES JUNIOR, JOAO BATISTA PAULO ABRAAO I - Considerando o 

decurso “in albis” do prazo para a parte devedora voluntariamente quitar o 

débito, bem como que o art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, na 

escala de preferências para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em 

depósito ou aplicação em instituição financeira”, defiro o pedido de 

penhora “on-line” postulado, no montante de R$ 6.364,03 (seis mil 

trezentos e sessenta e quatro reais e três centavos), conforme cálculo de 

atualização juntado pelo contador judicial no ID 10228934. II - A penhora 

será processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como 

com o procedimento detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, 

atentando-se especialmente que havendo bloqueio de valores, o feito 

passará a tramitar na triagem “urgentes”, oportunizando-se manifestação 

à parte devedora, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta 

decisão, conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. III – Decorrido o 

prazo assinalado no item “II”, com manifestação da parte executada, 

retornem conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á a 

indisponibilidade dos valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, § 

5º, do NCPC, devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de 

Depósitos Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo, 

iniciando o decurso do prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 525) para a 

parte executada, querendo, apresentar impugnação. Consigno que o 

prazo para impugnação inicia-se automaticamente após o decurso do 

prazo estabelecido no item “II”, independente de nova intimação. IV – Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a 

parte exequente deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena 

de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010172-68.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA DE JESUS GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

8010172-68.2014.8.11.0040, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS]. EXEQUENTE: 

LARISSA INA GRAMKOW EXECUTADO: ROSA DE JESUS GONCALVES I - 

Considerando o decurso “in albis” do prazo para a parte devedora 

voluntariamente quitar o débito, bem como que o art. 835 do NCPC 

estabelece em primeiro lugar, na escala de preferências para penhora, o 

“dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” postulado no ID 
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11008814, no montante de R$ 14.268,19 (quatorze mil duzentos e 

sessenta e oito reais e dezenove centavos), conforme cálculo atualizado 

juntado no ID 11008814. II - A penhora será processada em conformidade 

com o art. 854 do NCPC, assim como com o procedimento detalhado na 

Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se especialmente que 

havendo bloqueio de valores, o feito passará a tramitar na triagem 

“urgentes”, oportunizando-se manifestação à parte devedora, no prazo de 

05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, conforme 

estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. III – Decorrido o prazo assinalado 

no item “II”, com manifestação da parte executada, retornem conclusos os 

autos, caso contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos valores em 

penhora, a teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, devendo a 

Secretaria expedir ofício ao Departamento de Depósitos Judiciais para 

vinculação do valor depositado a este processo. IV – Caso bloqueado 

montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não 

supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado 

ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em 

atenção aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade. 

Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do valor, 

entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Efetivada a 

penhora, a Secretaria deverá designar audiência de conciliação seguindo 

data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário para 

intimação das partes. Consigno que o oferecimento de embargos está 

condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado 

n. 117 do FONAJE). VII – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito 

na localização de bens penhoráveis, a parte exequente deverá se 

manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da intimação desta decisão, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000912-18.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON COLELLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MOURA OAB - MT0016233A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINTON KEMPFER MOREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

1000912-18.2016.8.11.0040, : Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. EXEQUENTE: 

NILSON COLELLA EXECUTADO: WELLINTON KEMPFER MOREIRA I - 

Considerando o decurso “in albis” do prazo para a parte devedora 

voluntariamente quitar o débito, bem como que o art. 835 do NCPC 

estabelece em primeiro lugar, na escala de preferências para penhora, o 

“dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” postulado no ID 

10457864, no montante de R$ 21.449,80 (vinte e um mil quatrocentos e 

quarenta e nove reais e oitenta centavos), conforme cálculo de 

atualização juntado pela parte credora no ID 10457895. II - A penhora será 

processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como com o 

procedimento detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente que havendo bloqueio de valores, o feito passará a tramitar 

na triagem “urgentes”, oportunizando-se manifestação à parte devedora, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, 

conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. III – Decorrido o prazo 

assinalado no item “II”, com manifestação da parte executada, retornem 

conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos 

valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, 

devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de Depósitos 

Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo, iniciando o 

decurso do prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 525) para a parte 

executada, querendo, apresentar impugnação. Consigno que o prazo para 

impugnação inicia-se automaticamente após o decurso do prazo 

estabelecido no item “II”, independente de nova intimação. IV – Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a 

parte exequente deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena 

de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011172-06.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDILENE SANTOS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

8011172-06.2014.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. REQUERENTE: CLAUDILENE SANTOS DIAS REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. I - Considerando o decurso “in albis” do prazo 

para a parte devedora voluntariamente quitar o débito, bem como que o 

art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala de preferências 

para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em 

instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” postulado no ID 

9766077, no montante de R$ 12.851,96 (doze mil oitocentos e cinquenta e 

um reais e noventa e seis centavos), conforme cálculo de atualização 

juntado pela parte credora no ID 9766077. II - A penhora será processada 

em conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como com o 

procedimento detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente que havendo bloqueio de valores, o feito passará a tramitar 

na triagem “urgentes”, oportunizando-se manifestação à parte devedora, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, 
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conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. III – Decorrido o prazo 

assinalado no item “II”, com manifestação da parte executada, retornem 

conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos 

valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, 

devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de Depósitos 

Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo, iniciando o 

decurso do prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 525) para a parte 

executada, querendo, apresentar impugnação. Consigno que o prazo para 

impugnação inicia-se automaticamente após o decurso do prazo 

estabelecido no item “II”, independente de nova intimação. IV – Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a 

parte exequente deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena 

de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000042-70.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CANDIDO DA SILVA (EXECUTADO)

VERA LUCIA CARDIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

1000042-70.2016.8.11.0040, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CHEQUE]. EXEQUENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: VERA LUCIA CARDIM, JOSE 

CANDIDO DA SILVA I - Considerando o decurso “in albis” do prazo para a 

parte devedora voluntariamente quitar o débito, bem como que o art. 835 

do NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala de preferências para 

penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em 

instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” postulado no ID 

10874538, no montante de R$ 7.506,52 (sete mil e quinhentos e seis reais 

e cinquenta e dois centavos), conforme cálculo de atualização juntado no 

ID 10874538. II - A penhora será processada em conformidade com o art. 

854 do NCPC, assim como com o procedimento detalhado na Seção 19 do 

Capítulo 2 da CNGC, atentando-se especialmente que havendo bloqueio de 

valores, o feito passará a tramitar na triagem “urgentes”, oportunizando-se 

manifestação à parte devedora, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

intimação desta decisão, conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. 

III – Decorrido o prazo assinalado no item “II”, com manifestação da parte 

executada, retornem conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á 

a indisponibilidade dos valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, 

§ 5º, do NCPC, devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de 

Depósitos Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo. 

IV – Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida 

ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência, e dispensado o cumprimento do comando exposto no item II, 

parte final. V - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, 

seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, 

determino a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. Exitosa a constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá 

como termo de penhora (NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada 

a expedição de mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado 

em mãos do (a) exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser 

cumprido no endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o (a) 

executado (a) da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em 

até 05 (cinco) dias de sua intimação, o (a) exequente poderá manifestar 

intenção de que o bem fique depositado em poder do (a) executado (a), na 

forma do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, 

deverá o (a) exequente apresentar atualização do cálculo do montante 

devido, bem como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do 

NCPC. VI – Efetivada a penhora, a Secretaria deverá designar audiência 

de conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o 

necessário para intimação das partes. Consigno que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). VII – Cumpridas as diligências e não 

se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a parte exequente 

deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena de extinção 

(Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011261-68.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JENILMA HERMINIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

8011261-68.2010.8.11.0040, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[NOTA PROMISSÓRIA]. EXEQUENTE: LARISSA INA 

GRAMKOW EXECUTADO: JENILMA HERMINIO I - Considerando o decurso 

“in albis” do prazo para a parte devedora voluntariamente quitar o débito, 

bem como que o art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala 

de preferências para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” 

postulado no ID 11117783, no montante de R$ 1.243,58 (um mil e duzentos 

e quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos), conforme cálculo de 

atualização juntado no ID 11117783. II - A penhora será processada em 

conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como com o procedimento 

detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente que havendo bloqueio de valores, o feito passará a tramitar 

na triagem “urgentes”, oportunizando-se manifestação à parte devedora, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, 

conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. III – Decorrido o prazo 

assinalado no item “II”, com manifestação da parte executada, retornem 

conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos 

valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, 

devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de Depósitos 

Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo. IV – Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 
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preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Efetivada a 

penhora, a Secretaria deverá designar audiência de conciliação seguindo 

data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário para 

intimação das partes. Consigno que o oferecimento de embargos está 

condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado 

n. 117 do FONAJE). VII – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito 

na localização de bens penhoráveis, a parte exequente deverá se 

manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da intimação desta decisão, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011152-78.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ANTONIO BALDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGDA GLORIA GUARDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

8011152-78.2015.8.11.0040, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CHEQUE]. EXEQUENTE: JORGE ANTONIO BALDO 

EXECUTADO: MAGDA GLORIA GUARDA I - Considerando o decurso “in 

albis” do prazo para a parte devedora voluntariamente quitar o débito, bem 

como que o art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala de 

preferências para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” 

postulado no ID 11148211, no montante de R$ 4.655,85 (quatro mil 

seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), 

conforme cálculo de atualização juntado no ID 11148204. II - A penhora 

será processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como 

com o procedimento detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, 

atentando-se especialmente que havendo bloqueio de valores, o feito 

passará a tramitar na triagem “urgentes”, oportunizando-se manifestação 

à parte devedora, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta 

decisão, conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. III – Decorrido o 

prazo assinalado no item “II”, com manifestação da parte executada, 

retornem conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á a 

indisponibilidade dos valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, § 

5º, do NCPC, devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de 

Depósitos Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo. 

IV – Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida 

ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência, e dispensado o cumprimento do comando exposto no item II, 

parte final. V - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, 

seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, 

determino a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. Exitosa a constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá 

como termo de penhora (NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada 

a expedição de mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado 

em mãos do (a) exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser 

cumprido no endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o (a) 

executado (a) da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em 

até 05 (cinco) dias de sua intimação, o (a) exequente poderá manifestar 

intenção de que o bem fique depositado em poder do (a) executado (a), na 

forma do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, 

deverá o (a) exequente apresentar atualização do cálculo do montante 

devido, bem como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do 

NCPC. VI – Efetivada a penhora, a Secretaria deverá designar audiência 

de conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o 

necessário para intimação das partes. Consigno que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). VII – Cumpridas as diligências e não 

se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a parte exequente 

deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena de extinção 

(Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010386-88.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINEIA ISABEL HANKE GUND (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

8010386-88.2016.8.11.0040, : Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, RESCISÃO DO CONTRATO E 

DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. EXEQUENTE: MINEIA ISABEL HANKE GUND 

EXECUTADO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. I - Considerando o 

decurso “in albis” do prazo para a parte devedora voluntariamente quitar o 

débito, bem como que o art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, na 

escala de preferências para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em 

depósito ou aplicação em instituição financeira”, defiro o pedido de 

penhora “on-line”, no montante de R$7.676,25 (sete mil, seiscentos e 

setenta e seis reais e vinte e cinco centavos), conforme cálculo de 

atualização juntado pelo contador judicial no ID 11394707. II - A penhora 

será processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como 

com o procedimento detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, 

atentando-se especialmente que havendo bloqueio de valores, o feito 

passará a tramitar na triagem “urgentes”, oportunizando-se manifestação 

à parte devedora, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta 

decisão, conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. III – Decorrido o 

prazo assinalado no item “II”, com manifestação da parte executada, 

retornem conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á a 

indisponibilidade dos valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, § 

5º, do NCPC, devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de 

Depósitos Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo, 

iniciando o decurso do prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 525) para a 

parte executada, querendo, apresentar impugnação. Consigno que o 

prazo para impugnação inicia-se automaticamente após o decurso do 

prazo estabelecido no item “II”, independente de nova intimação. IV – Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 
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intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a 

parte exequente deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena 

de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010787-92.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L L BARBOZA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO ROCHA SILVA (EXECUTADO)

MOBILE 2000 LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HEBERT DA SILVA FONSECA OAB - MG78575 (ADVOGADO)

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

8010787-92.2013.8.11.0040, : Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. 

EXEQUENTE: L L BARBOZA - ME EXECUTADO: EDVALDO ROCHA SILVA, 

MOBILE 2000 LTDA - ME I - Considerando o decurso “in albis” do prazo 

para a parte devedora voluntariamente quitar o débito, bem como que o 

art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala de preferências 

para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em 

instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” postulado no ID 

940686, no montante de R$ 17.807,75 (dezessete mil, oitocentos e sete 

reais e setenta e cinco centavos), conforme cálculo de atualização 

juntado pelo contador judicial no ID 11037832. II - A penhora será 

processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como com o 

procedimento detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente que havendo bloqueio de valores, o feito passará a tramitar 

na triagem “urgentes”, oportunizando-se manifestação à parte devedora, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, 

conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. III – Decorrido o prazo 

assinalado no item “II”, com manifestação da parte executada, retornem 

conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos 

valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, 

devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de Depósitos 

Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo, iniciando o 

decurso do prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 525) para a parte 

executada, querendo, apresentar impugnação. Consigno que o prazo para 

impugnação inicia-se automaticamente após o decurso do prazo 

estabelecido no item “II”, independente de nova intimação. IV – Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a 

parte exequente deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena 

de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010993-72.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI LANZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LANZ OAB - MT16425/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI LUIZ SGANDERLA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

VANDER CEZAR MENDONCA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCIO CESAR PATZER (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

8010993-72.2014.8.11.0040, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIQUIDAÇÃO / 

CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]. EXEQUENTE: VANDERLEI LANZ 

EXECUTADO: DARCI LUIZ SGANDERLA I - Considerando o decurso “in 

albis” do prazo para a parte devedora voluntariamente quitar o débito, bem 

como que o art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala de 

preferências para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” 

postulado no ID 11064287, no montante de R$ 43.366,58 (quarenta e três 

mil, trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), 

conforme cálculo de atualização juntado pelo contador judicial no ID 

2974548. II - A penhora será processada em conformidade com o art. 854 

do NCPC, assim como com o procedimento detalhado na Seção 19 do 

Capítulo 2 da CNGC, atentando-se especialmente que havendo bloqueio de 

valores, o feito passará a tramitar na triagem “urgentes”, oportunizando-se 

manifestação à parte devedora, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

intimação desta decisão, conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. 

III – Decorrido o prazo assinalado no item “II”, com manifestação da parte 

executada, retornem conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á 

a indisponibilidade dos valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, 

§ 5º, do NCPC, devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de 

Depósitos Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo, 

iniciando o decurso do prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 525) para a 

parte executada, querendo, apresentar impugnação. Consigno que o 

prazo para impugnação inicia-se automaticamente após o decurso do 

prazo estabelecido no item “II”, independente de nova intimação. IV – Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a 

parte exequente deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no 
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prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena 

de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010693-76.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROCHA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ECOTUBO PET COMERCIO DE RECICLAVEIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

8010693-76.2015.8.11.0040, : Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156)/[LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO, OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER]. EXEQUENTE: ROCHA & CIA LTDA - ME 

EXECUTADO: ECOTUBO PET COMERCIO DE RECICLAVEIS LTDA - EPP I - 

Considerando o decurso “in albis” do prazo para a parte devedora 

voluntariamente quitar o débito, bem como que o art. 835 do NCPC 

estabelece em primeiro lugar, na escala de preferências para penhora, o 

“dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” postulado (11998029), no 

montante de R$ 20.282,86 (vinte mil duzentos e oitenta e dois reais e 

oitenta e seis centavos), conforme cálculo de atualização juntado pela 

parte credora. II - A penhora será processada em conformidade com o art. 

854 do NCPC, assim como com o procedimento detalhado na Seção 19 do 

Capítulo 2 da CNGC, atentando-se especialmente que havendo bloqueio de 

valores, o feito passará a tramitar na triagem “urgentes”, oportunizando-se 

manifestação à parte devedora, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

intimação desta decisão, conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. 

III – Decorrido o prazo assinalado no item “II”, com manifestação da parte 

executada, retornem conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á 

a indisponibilidade dos valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, 

§ 5º, do NCPC, devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de 

Depósitos Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo, 

iniciando o decurso do prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 525) para a 

parte executada, querendo, apresentar impugnação. Consigno que o 

prazo para impugnação inicia-se automaticamente após o decurso do 

prazo estabelecido no item “II”, independente de nova intimação. IV – Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a 

parte exequente deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena 

de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010462-88.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASCOM HOME TELEMARKETING LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA JULIA BOFF NEUMANN OAB - MT0011894A-O (ADVOGADO)

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

8010462-88.2011.8.11.0040, : Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, 

LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]. EXEQUENTE: LUIS ANTONIO 

DA SILVA EXECUTADO: BRASCOM HOME TELEMARKETING LTDA - ME I - 

Considerando o decurso “in albis” do prazo para a parte devedora 

voluntariamente quitar o débito, bem como que o art. 835 do NCPC 

estabelece em primeiro lugar, na escala de preferências para penhora, o 

“dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” postulado (Id. 11066959), 

no montante de R$ 9.473,39 (nove mil quatrocentos e setenta e três reais 

e trinta e nove centavos), conforme cálculo de atualização juntado pela 

parte credora. II - A penhora será processada em conformidade com o art. 

854 do NCPC, assim como com o procedimento detalhado na Seção 19 do 

Capítulo 2 da CNGC, atentando-se especialmente que havendo bloqueio de 

valores, o feito passará a tramitar na triagem “urgentes”, oportunizando-se 

manifestação à parte devedora, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

intimação desta decisão, conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. 

III – Decorrido o prazo assinalado no item “II”, com manifestação da parte 

executada, retornem conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á 

a indisponibilidade dos valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, 

§ 5º, do NCPC, devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de 

Depósitos Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo, 

iniciando o decurso do prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 525) para a 

parte executada, querendo, apresentar impugnação. Consigno que o 

prazo para impugnação inicia-se automaticamente após o decurso do 

prazo estabelecido no item “II”, independente de nova intimação. IV – Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a 

parte exequente deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena 

de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002088-32.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SOUSA GUIMARAES (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

1002088-32.2016.8.11.0040, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[NOTA PROMISSÓRIA]. EXEQUENTE: FERREIRA & 

PELEGRINI LTDA - ME EXECUTADO: RODRIGO SOUSA GUIMARAES I - 

Considerando o decurso “in albis” do prazo para a parte devedora 

voluntariamente quitar o débito, bem como que o art. 835 do NCPC 

estabelece em primeiro lugar, na escala de preferências para penhora, o 

“dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” postulado, no montante de 

R$4.465,06 (quatro mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e seis 

centavos), conforme cálculo de atualização juntado no Id. 11077244. II - A 

penhora será processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, 

assim como com o procedimento detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da 

CNGC, atentando-se especialmente que havendo bloqueio de valores, o 

feito passará a tramitar na triagem “urgentes”, oportunizando-se 

manifestação à parte devedora, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

intimação desta decisão, conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. 

III – Decorrido o prazo assinalado no item “II”, com manifestação da parte 

executada, retornem conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á 

a indisponibilidade dos valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, 

§ 5º, do NCPC, devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de 

Depósitos Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo. 

IV – Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida 

ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência, e dispensado o cumprimento do comando exposto no item II, 

parte final. V - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, 

seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, 

determino a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. Exitosa a constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá 

como termo de penhora (NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada 

a expedição de mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado 

em mãos do (a) exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser 

cumprido no endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o (a) 

executado (a) da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em 

até 05 (cinco) dias de sua intimação, o (a) exequente poderá manifestar 

intenção de que o bem fique depositado em poder do (a) executado (a), na 

forma do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, 

deverá o (a) exequente apresentar atualização do cálculo do montante 

devido, bem como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do 

NCPC. VI – Efetivada a penhora, a Secretaria deverá designar audiência 

de conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o 

necessário para intimação das partes. Consigno que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). VII – Cumpridas as diligências e não 

se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a parte exequente 

deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena de extinção 

(Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010794-79.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MIRANDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BARBOZA ROCHA OAB - MT0019067A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO)

GUSTAVO HENRIQUE STABILE OAB - SP251594 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

8010794-79.2016.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[COMPRA E VENDA]. REQUERENTE: LUCAS 

MIRANDA DOS SANTOS REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME I - 

Considerando o decurso “in albis” do prazo para a parte devedora 

voluntariamente quitar o débito, bem como que o art. 835 do NCPC 

estabelece em primeiro lugar, na escala de preferências para penhora, o 

“dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” postulado (Id.11690617), 

no montante de R$9.231,11 (nove mil duzentos e trinta e um reais e onze 

centavos), conforme cálculo de atualização juntado pela parte credora. II - 

A penhora será processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, 

assim como com o procedimento detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da 

CNGC, atentando-se especialmente que havendo bloqueio de valores, o 

feito passará a tramitar na triagem “urgentes”, oportunizando-se 

manifestação à parte devedora, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

intimação desta decisão, conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. 

III – Decorrido o prazo assinalado no item “II”, com manifestação da parte 

executada, retornem conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á 

a indisponibilidade dos valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, 

§ 5º, do NCPC, devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de 

Depósitos Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo, 

iniciando o decurso do prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 525) para a 

parte executada, querendo, apresentar impugnação. Consigno que o 

prazo para impugnação inicia-se automaticamente após o decurso do 

prazo estabelecido no item “II”, independente de nova intimação. IV – Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a 

parte exequente deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena 

de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010675-21.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS FERRONATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT0007299A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WIRIS RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

LEONI APARECIDA RODRIGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

8010675-21.2016.8.11.0040, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[LOCAÇÃO DE MÓVEL]. EXEQUENTE: ELIAS 

FERRONATO EXECUTADO: WIRIS RODRIGUES DOS SANTOS, LEONI 
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APARECIDA RODRIGUES I - Considerando o decurso “in albis” do prazo 

para a parte devedora voluntariamente quitar o débito, bem como que o 

art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala de preferências 

para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em 

instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” postulado, no 

montante de R$ 9.506,42 (nove mil quinhentos e seis reais e quarenta e 

dois centavos), conforme cálculo de atualização juntado pela parte 

credora. II - A penhora será processada em conformidade com o art. 854 

do NCPC, assim como com o procedimento detalhado na Seção 19 do 

Capítulo 2 da CNGC, atentando-se especialmente que havendo bloqueio de 

valores, o feito passará a tramitar na triagem “urgentes”, oportunizando-se 

manifestação à parte devedora, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

intimação desta decisão, conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. 

III – Decorrido o prazo assinalado no item “II”, com manifestação da parte 

executada, retornem conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á 

a indisponibilidade dos valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, 

§ 5º, do NCPC, devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de 

Depósitos Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo. 

IV – Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida 

ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência, e dispensado o cumprimento do comando exposto no item II, 

parte final. V - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, 

seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, 

determino a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. Exitosa a constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá 

como termo de penhora (NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada 

a expedição de mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado 

em mãos do (a) exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser 

cumprido no endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o (a) 

executado (a) da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em 

até 05 (cinco) dias de sua intimação, o (a) exequente poderá manifestar 

intenção de que o bem fique depositado em poder do (a) executado (a), na 

forma do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, 

deverá o (a) exequente apresentar atualização do cálculo do montante 

devido, bem como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do 

NCPC. VI – Efetivada a penhora, a Secretaria deverá designar audiência 

de conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o 

necessário para intimação das partes. Consigno que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). VII – Cumpridas as diligências e não 

se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a parte exequente 

deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena de extinção 

(Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001962-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE TOLEDO ZUBER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

1001962-45.2017.8.11.0040, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS]. EXEQUENTE: 

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP EXECUTADO: CAROLINE TOLEDO 

ZUBER I - Considerando o decurso “in albis” do prazo para a parte 

devedora voluntariamente quitar o débito, bem como que o art. 835 do 

NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala de preferências para 

penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em 

instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” postulado, no 

montante de R$ 1.602,72 (hum mil seiscentos e dois reais e setenta e dois 

centavos), conforme cálculo de atualização juntado no Id. 11913558. II - A 

penhora será processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, 

assim como com o procedimento detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da 

CNGC, atentando-se especialmente que havendo bloqueio de valores, o 

feito passará a tramitar na triagem “urgentes”, oportunizando-se 

manifestação à parte devedora, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

intimação desta decisão, conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. 

III – Decorrido o prazo assinalado no item “II”, com manifestação da parte 

executada, retornem conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á 

a indisponibilidade dos valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, 

§ 5º, do NCPC, devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de 

Depósitos Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo. 

IV – Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida 

ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência, e dispensado o cumprimento do comando exposto no item II, 

parte final. V - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, 

seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, 

determino a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. Exitosa a constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá 

como termo de penhora (NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada 

a expedição de mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado 

em mãos do (a) exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser 

cumprido no endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o (a) 

executado (a) da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em 

até 05 (cinco) dias de sua intimação, o (a) exequente poderá manifestar 

intenção de que o bem fique depositado em poder do (a) executado (a), na 

forma do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, 

deverá o (a) exequente apresentar atualização do cálculo do montante 

devido, bem como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do 

NCPC. VI – Efetivada a penhora, a Secretaria deverá designar audiência 

de conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o 

necessário para intimação das partes. Consigno que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). VII – Cumpridas as diligências e não 

se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a parte exequente 

deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena de extinção 

(Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000022-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI RODRIGUES - ME (EXECUTADO)

VANDERLEI RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

1000022-45.2017.8.11.0040, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[NOTA PROMISSÓRIA]. EXEQUENTE: VERA 

COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP EXECUTADO: 

VANDERLEI RODRIGUES, VANDERLEI RODRIGUES - ME I - Considerando o 

decurso “in albis” do prazo para a parte devedora voluntariamente quitar o 

débito, bem como que o art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, na 

escala de preferências para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em 

depósito ou aplicação em instituição financeira”, defiro o pedido de 

penhora “on-line” postulado, no montante de R$ 1.770,12 (hum mil 

setecentos e setenta reais e doze centavos), conforme cálculo de 

atualização juntado no Id.11708315. II - A penhora será processada em 

conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como com o procedimento 

detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente que havendo bloqueio de valores, o feito passará a tramitar 

na triagem “urgentes”, oportunizando-se manifestação à parte devedora, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, 
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conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. III – Decorrido o prazo 

assinalado no item “II”, com manifestação da parte executada, retornem 

conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos 

valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, 

devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de Depósitos 

Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo. IV – Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Efetivada a 

penhora, a Secretaria deverá designar audiência de conciliação seguindo 

data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário para 

intimação das partes. Consigno que o oferecimento de embargos está 

condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado 

n. 117 do FONAJE). VII – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito 

na localização de bens penhoráveis, a parte exequente deverá se 

manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da intimação desta decisão, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010051-69.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIO FERNANDO CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERCILIO MARTINI JUNIOR OAB - MT0019230A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THOMAS AUGUSTO CAPELETTI (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO CAPELETTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MABEL TIBES DA SILVA OAB - SC27007 (ADVOGADO)

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

8010051-69.2016.8.11.0040, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CHEQUE, DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO 

TRABALHO]. EXEQUENTE: GLAUCIO FERNANDO CARVALHO 

EXECUTADO: CARLOS ALBERTO CAPELETTI, THOMAS AUGUSTO 

CAPELETTI I - Considerando o decurso “in albis” do prazo para a parte 

devedora voluntariamente quitar o débito, bem como que o art. 835 do 

NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala de preferências para 

penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em 

instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” postulado, no 

montante de R$ 21.935,82 (vinte e um mil novecentos e trinta e cinco reais 

e oitenta e dois centavos), conforme cálculo de atualização juntado no Id. 

1002973. II - A penhora será processada em conformidade com o art. 854 

do NCPC, assim como com o procedimento detalhado na Seção 19 do 

Capítulo 2 da CNGC, atentando-se especialmente que havendo bloqueio de 

valores, o feito passará a tramitar na triagem “urgentes”, oportunizando-se 

manifestação à parte devedora, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

intimação desta decisão, conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. 

III – Decorrido o prazo assinalado no item “II”, com manifestação da parte 

executada, retornem conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á 

a indisponibilidade dos valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, 

§ 5º, do NCPC, devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de 

Depósitos Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo. 

IV – Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida 

ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência, e dispensado o cumprimento do comando exposto no item II, 

parte final. V - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, 

seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, 

determino a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. Exitosa a constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá 

como termo de penhora (NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada 

a expedição de mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado 

em mãos do (a) exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser 

cumprido no endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o (a) 

executado (a) da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em 

até 05 (cinco) dias de sua intimação, o (a) exequente poderá manifestar 

intenção de que o bem fique depositado em poder do (a) executado (a), na 

forma do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, 

deverá o (a) exequente apresentar atualização do cálculo do montante 

devido, bem como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do 

NCPC. VI – Efetivada a penhora, a Secretaria deverá designar audiência 

de conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o 

necessário para intimação das partes. Consigno que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). VII – Cumpridas as diligências e não 

se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a parte exequente 

deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena de extinção 

(Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010051-69.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIO FERNANDO CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERCILIO MARTINI JUNIOR OAB - MT0019230A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THOMAS AUGUSTO CAPELETTI (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO CAPELETTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MABEL TIBES DA SILVA OAB - SC27007 (ADVOGADO)

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

8010051-69.2016.8.11.0040, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CHEQUE, DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO 

TRABALHO]. EXEQUENTE: GLAUCIO FERNANDO CARVALHO 

EXECUTADO: CARLOS ALBERTO CAPELETTI, THOMAS AUGUSTO 

CAPELETTI I - Considerando o decurso “in albis” do prazo para a parte 

devedora voluntariamente quitar o débito, bem como que o art. 835 do 

NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala de preferências para 

penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em 

instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” postulado, no 

montante de R$ 21.935,82 (vinte e um mil novecentos e trinta e cinco reais 

e oitenta e dois centavos), conforme cálculo de atualização juntado no Id. 

1002973. II - A penhora será processada em conformidade com o art. 854 

do NCPC, assim como com o procedimento detalhado na Seção 19 do 

Capítulo 2 da CNGC, atentando-se especialmente que havendo bloqueio de 

valores, o feito passará a tramitar na triagem “urgentes”, oportunizando-se 

manifestação à parte devedora, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

intimação desta decisão, conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. 

III – Decorrido o prazo assinalado no item “II”, com manifestação da parte 

executada, retornem conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á 

a indisponibilidade dos valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, 
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§ 5º, do NCPC, devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de 

Depósitos Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo. 

IV – Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida 

ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência, e dispensado o cumprimento do comando exposto no item II, 

parte final. V - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, 

seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, 

determino a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. Exitosa a constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá 

como termo de penhora (NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada 

a expedição de mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado 

em mãos do (a) exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser 

cumprido no endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o (a) 

executado (a) da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em 

até 05 (cinco) dias de sua intimação, o (a) exequente poderá manifestar 

intenção de que o bem fique depositado em poder do (a) executado (a), na 

forma do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, 

deverá o (a) exequente apresentar atualização do cálculo do montante 

devido, bem como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do 

NCPC. VI – Efetivada a penhora, a Secretaria deverá designar audiência 

de conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o 

necessário para intimação das partes. Consigno que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). VII – Cumpridas as diligências e não 

se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a parte exequente 

deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena de extinção 

(Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010896-38.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO PORFIRIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

8010896-38.2015.8.11.0040, : Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156)/[ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO, DUPLICATA]. EXEQUENTE: 

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP EXECUTADO: JOSE ANTONIO 

PORFIRIO I - Considerando o decurso “in albis” do prazo para a parte 

devedora voluntariamente quitar o débito, bem como que o art. 835 do 

NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala de preferências para 

penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em 

instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” postulado ( Id. 

3064709), no montante de R$ 12.950,16 (doze mil novecentos e cinquenta 

reais e dezesseis centavos), conforme cálculo de atualização juntado pela 

parte credora (Id. 11284289). II - A penhora será processada em 

conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como com o procedimento 

detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente que havendo bloqueio de valores, o feito passará a tramitar 

na triagem “urgentes”, oportunizando-se manifestação à parte devedora, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, 

conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. III – Decorrido o prazo 

assinalado no item “II”, com manifestação da parte executada, retornem 

conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos 

valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, 

devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de Depósitos 

Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo, iniciando o 

decurso do prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 525) para a parte 

executada, querendo, apresentar impugnação. Consigno que o prazo para 

impugnação inicia-se automaticamente após o decurso do prazo 

estabelecido no item “II”, independente de nova intimação. IV – Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a 

parte exequente deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena 

de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001570-42.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS BORGES ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAVAO TRANSPORTES - EIRELI ''EM RECUPERACAO JUDICIAL'' - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VAGNER SOARES SULAS OAB - MT0008455A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

1001570-42.2016.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. REQUERENTE: 

DOUGLAS BORGES ALVES REQUERIDO: PAVAO TRANSPORTES - EIRELI 

''EM RECUPERACAO JUDICIAL'' - ME I - Considerando o decurso “in albis” 

do prazo para a parte devedora voluntariamente quitar o débito, bem como 

que o art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala de 

preferências para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” 

postulado (Id. 11666939), no montante de R$ 4.702,61 (quatro mil 

setecentos e dois reais e sessenta e um centavos), conforme cálculo de 

atualização juntado pela parte credora. II - A penhora será processada em 

conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como com o procedimento 

detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente que havendo bloqueio de valores, o feito passará a tramitar 

na triagem “urgentes”, oportunizando-se manifestação à parte devedora, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, 

conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. III – Decorrido o prazo 

assinalado no item “II”, com manifestação da parte executada, retornem 

conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos 

valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, 

devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de Depósitos 

Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo, iniciando o 

decurso do prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 525) para a parte 

executada, querendo, apresentar impugnação. Consigno que o prazo para 

impugnação inicia-se automaticamente após o decurso do prazo 

estabelecido no item “II”, independente de nova intimação. IV – Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 
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cumprimento do comando exposto no item II, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a 

parte exequente deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena 

de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001886-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA APARECIDA LEMANSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

1001886-21.2017.8.11.0040, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS]. EXEQUENTE: 

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP EXECUTADO: LUCIANA 

APARECIDA LEMANSKI I - Considerando o decurso “in albis” do prazo 

para a parte devedora voluntariamente quitar o débito, bem como que o 

art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala de preferências 

para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em 

instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” postulado, no 

montante de R$ 13.298,09 (treze mil duzentos e noventa e oito reais e 

nove centavos), conforme cálculo de atualização juntado no Id. 11551538. 

II - A penhora será processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, 

assim como com o procedimento detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da 

CNGC, atentando-se especialmente que havendo bloqueio de valores, o 

feito passará a tramitar na triagem “urgentes”, oportunizando-se 

manifestação à parte devedora, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

intimação desta decisão, conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. 

III – Decorrido o prazo assinalado no item “II”, com manifestação da parte 

executada, retornem conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á 

a indisponibilidade dos valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, 

§ 5º, do NCPC, devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de 

Depósitos Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo. 

IV – Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida 

ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência, e dispensado o cumprimento do comando exposto no item II, 

parte final. V - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, 

seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, 

determino a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. Exitosa a constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá 

como termo de penhora (NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada 

a expedição de mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado 

em mãos do (a) exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser 

cumprido no endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o (a) 

executado (a) da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em 

até 05 (cinco) dias de sua intimação, o (a) exequente poderá manifestar 

intenção de que o bem fique depositado em poder do (a) executado (a), na 

forma do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, 

deverá o (a) exequente apresentar atualização do cálculo do montante 

devido, bem como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do 

NCPC. VI – Efetivada a penhora, a Secretaria deverá designar audiência 

de conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o 

necessário para intimação das partes. Consigno que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). VII – Cumpridas as diligências e não 

se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a parte exequente 

deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena de extinção 

(Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010869-55.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LIVRARIA E PAPELARIA EXPOENTE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA OAB - MT0013135A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANI SAMPAIO MACHADO (EXECUTADO)

JOELI GOMES DA SILVEIRA SAMPAIO MACHADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

8010869-55.2015.8.11.0040, : Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156)/[INADIMPLEMENTO]. EXEQUENTE: LIVRARIA E PAPELARIA 

EXPOENTE LTDA - ME EXECUTADO: SILVANI SAMPAIO MACHADO, JOELI 

GOMES DA SILVEIRA SAMPAIO MACHADO I - Considerando o decurso “in 

albis” do prazo para a parte devedora voluntariamente quitar o débito, bem 

como que o art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala de 

preferências para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” 

postulado (Id.1067197), no montante de R$ 3.247,86 (três mil duzentos e 

quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos), conforme cálculo de 

atualização juntado pelo contador. II - A penhora será processada em 

conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como com o procedimento 

detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente que havendo bloqueio de valores, o feito passará a tramitar 

na triagem “urgentes”, oportunizando-se manifestação à parte devedora, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, 

conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. III – Decorrido o prazo 

assinalado no item “II”, com manifestação da parte executada, retornem 

conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos 

valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, 

devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de Depósitos 

Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo, iniciando o 

decurso do prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 525) para a parte 

executada, querendo, apresentar impugnação. Consigno que o prazo para 

impugnação inicia-se automaticamente após o decurso do prazo 

estabelecido no item “II”, independente de nova intimação. IV – Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 
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NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a 

parte exequente deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena 

de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-89.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO OBERG VIZZOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LISBOA ROSA OAB - MT0016301A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Celso Fensterseifer Weber (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY FRANCISCO LINS DE FARIA OAB - MT0013126A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

1000377-89.2016.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: BRUNO OBERG 

VIZZOTTO REQUERIDO: CELSO FENSTERSEIFER WEBER I - Considerando 

o decurso “in albis” do prazo para a parte devedora voluntariamente quitar 

o débito, bem como que o art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, 

na escala de preferências para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em 

depósito ou aplicação em instituição financeira”, defiro o pedido de 

penhora “on-line” postulado (Id. 10232614), no montante de R$ 3.282,70 

(três mil duzentos e oitenta e dois reais e setenta centavos), conforme 

cálculo de atualização juntado pela parte credora. II - A penhora será 

processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como com o 

procedimento detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente que havendo bloqueio de valores, o feito passará a tramitar 

na triagem “urgentes”, oportunizando-se manifestação à parte devedora, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, 

conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. III – Decorrido o prazo 

assinalado no item “II”, com manifestação da parte executada, retornem 

conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos 

valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, 

devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de Depósitos 

Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo, iniciando o 

decurso do prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 525) para a parte 

executada, querendo, apresentar impugnação. Consigno que o prazo para 

impugnação inicia-se automaticamente após o decurso do prazo 

estabelecido no item “II”, independente de nova intimação. IV – Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a 

parte exequente deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena 

de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010050-84.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE APARECIDO ALVES CORREA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

8010050-84.2016.8.11.0040, : Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A EXECUTADO: ALEXANDRE APARECIDO 

ALVES CORREA I - Considerando o decurso “in albis” do prazo para a 

parte devedora voluntariamente quitar o débito, bem como que o art. 835 

do NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala de preferências para 

penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em 

instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” postulado (Id. 

8694619), no montante de R$ 1.760,10 (hum mil setecentos e sessenta 

reais e dez centavos), conforme cálculo de atualização juntado pela parte 

credora. II - A penhora será processada em conformidade com o art. 854 

do NCPC, assim como com o procedimento detalhado na Seção 19 do 

Capítulo 2 da CNGC, atentando-se especialmente que havendo bloqueio de 

valores, o feito passará a tramitar na triagem “urgentes”, oportunizando-se 

manifestação à parte devedora, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

intimação desta decisão, conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. 

III – Decorrido o prazo assinalado no item “II”, com manifestação da parte 

executada, retornem conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á 

a indisponibilidade dos valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, 

§ 5º, do NCPC, devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de 

Depósitos Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo, 

iniciando o decurso do prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 525) para a 

parte executada, querendo, apresentar impugnação. Consigno que o 

prazo para impugnação inicia-se automaticamente após o decurso do 

prazo estabelecido no item “II”, independente de nova intimação. IV – Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a 

parte exequente deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena 

de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010005-56.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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NELSO JOAO CELLA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYRA DE OLIVEIRA OAB - MT7052/B (ADVOGADO)

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

8010005-56.2011.8.11.0040, : Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156)/[BANCÁRIOS]. EXEQUENTE: NELSO JOAO CELLA EXECUTADO: 

BANCO DO BRASIL S.A I - Considerando o decurso “in albis” do prazo 

para a parte devedora voluntariamente quitar o débito, bem como que o 

art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala de preferências 

para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em 

instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” postulado (Id. 

6120524), no montante de R$ 23.625,56 (vinte e três mil seiscentos e vinte 

e cinco reais e cinquenta e seis centavos), conforme cálculo de 

atualização juntado pelo contador. II - A penhora será processada em 

conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como com o procedimento 

detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente que havendo bloqueio de valores, o feito passará a tramitar 

na triagem “urgentes”, oportunizando-se manifestação à parte devedora, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, 

conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. III – Decorrido o prazo 

assinalado no item “II”, com manifestação da parte executada, retornem 

conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos 

valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, 

devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de Depósitos 

Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo, iniciando o 

decurso do prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 525) para a parte 

executada, querendo, apresentar impugnação. Consigno que o prazo para 

impugnação inicia-se automaticamente após o decurso do prazo 

estabelecido no item “II”, independente de nova intimação. IV – Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a 

parte exequente deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena 

de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011310-36.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IZAAC FURTADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA DE OLIVEIRA OAB - MT7052/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA S/A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

8011310-36.2015.8.11.0040, : Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. EXEQUENTE: IZAAC FURTADO 

EXECUTADO: BANCO FINASA S/A. I - Considerando o decurso “in albis” 

do prazo para a parte devedora voluntariamente quitar o débito, bem como 

que o art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala de 

preferências para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” 

postulado (Id. 9103750), no montante de R$ 836,48 (oitocentos e trinta e 

seis reais e quarenta e oito centavos), conforme cálculo de atualização 

juntado pelo contador. II - A penhora será processada em conformidade 

com o art. 854 do NCPC, assim como com o procedimento detalhado na 

Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se especialmente que 

havendo bloqueio de valores, o feito passará a tramitar na triagem 

“urgentes”, oportunizando-se manifestação à parte devedora, no prazo de 

05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, conforme 

estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. III – Decorrido o prazo assinalado 

no item “II”, com manifestação da parte executada, retornem conclusos os 

autos, caso contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos valores em 

penhora, a teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, devendo a 

Secretaria expedir ofício ao Departamento de Depósitos Judiciais para 

vinculação do valor depositado a este processo, iniciando o decurso do 

prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 525) para a parte executada, 

querendo, apresentar impugnação. Consigno que o prazo para 

impugnação inicia-se automaticamente após o decurso do prazo 

estabelecido no item “II”, independente de nova intimação. IV – Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a 

parte exequente deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena 

de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010257-54.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO VINICIUS DE MORAES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA EDUARDA HERBERT (EXECUTADO)

EVERTON DE MELLO VARELA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

8010257-54.2014.8.11.0040, : Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
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(156)/[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / 

EXECUÇÃO]. EXEQUENTE: COLEGIO VINICIUS DE MORAES LTDA - EPP 

EXECUTADO: GABRIELA EDUARDA HERBERT, EVERTON DE MELLO 

VARELA I - Considerando o decurso “in albis” do prazo para a parte 

devedora voluntariamente quitar o débito, bem como que o art. 835 do 

NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala de preferências para 

penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em 

instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” postulado (Id. 

11734403), no montante de R$ 2.925,53 (dois mil novecentos e vinte e 

cinco reais e cinquenta e três centavos), conforme cálculo de atualização 

juntado pelo contador. II - A penhora será processada em conformidade 

com o art. 854 do NCPC, assim como com o procedimento detalhado na 

Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se especialmente que 

havendo bloqueio de valores, o feito passará a tramitar na triagem 

“urgentes”, oportunizando-se manifestação à parte devedora, no prazo de 

05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, conforme 

estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. III – Decorrido o prazo assinalado 

no item “II”, com manifestação da parte executada, retornem conclusos os 

autos, caso contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos valores em 

penhora, a teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, devendo a 

Secretaria expedir ofício ao Departamento de Depósitos Judiciais para 

vinculação do valor depositado a este processo, iniciando o decurso do 

prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 525) para a parte executada, 

querendo, apresentar impugnação. Consigno que o prazo para 

impugnação inicia-se automaticamente após o decurso do prazo 

estabelecido no item “II”, independente de nova intimação. IV – Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a 

parte exequente deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena 

de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001997-05.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DA SILVA RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

1001997-05.2017.8.11.0040, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[NOTA PROMISSÓRIA]. EXEQUENTE: FERREIRA & 

PELEGRINI LTDA - ME EXECUTADO: ANA PAULA DA SILVA RIBEIRO I - 

Considerando o decurso “in albis” do prazo para a parte devedora 

voluntariamente quitar o débito, bem como que o art. 835 do NCPC 

estabelece em primeiro lugar, na escala de preferências para penhora, o 

“dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” postulado, no montante de 

R$ 1.717,98 (hum mil setecentos e dezessete reais e noventa e oito 

centavos), conforme cálculo de atualização juntado no Id. 11913244. II - A 

penhora será processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, 

assim como com o procedimento detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da 

CNGC, atentando-se especialmente que havendo bloqueio de valores, o 

feito passará a tramitar na triagem “urgentes”, oportunizando-se 

manifestação à parte devedora, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

intimação desta decisão, conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. 

III – Decorrido o prazo assinalado no item “II”, com manifestação da parte 

executada, retornem conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á 

a indisponibilidade dos valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, 

§ 5º, do NCPC, devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de 

Depósitos Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo. 

IV – Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida 

ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência, e dispensado o cumprimento do comando exposto no item II, 

parte final. V - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, 

seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, 

determino a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. Exitosa a constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá 

como termo de penhora (NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada 

a expedição de mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado 

em mãos do (a) exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser 

cumprido no endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o (a) 

executado (a) da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em 

até 05 (cinco) dias de sua intimação, o (a) exequente poderá manifestar 

intenção de que o bem fique depositado em poder do (a) executado (a), na 

forma do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, 

deverá o (a) exequente apresentar atualização do cálculo do montante 

devido, bem como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do 

NCPC. VI – Efetivada a penhora, a Secretaria deverá designar audiência 

de conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o 

necessário para intimação das partes. Consigno que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). VII – Cumpridas as diligências e não 

se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a parte exequente 

deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena de extinção 

(Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002005-79.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REJANE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

1002005-79.2017.8.11.0040, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[NOTA PROMISSÓRIA]. EXEQUENTE: FERREIRA & 

PELEGRINI LTDA - ME EXECUTADO: REJANE DA SILVA I - Considerando o 

decurso “in albis” do prazo para a parte devedora voluntariamente quitar o 

débito, bem como que o art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, na 

escala de preferências para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em 

depósito ou aplicação em instituição financeira”, defiro o pedido de 

penhora “on-line” postulado, no montante de R$ 4.140,03 (quatro mil cento 

e quarenta reais e três centavos), conforme cálculo de atualização 

juntado no Id.12154398. II - A penhora será processada em conformidade 

com o art. 854 do NCPC, assim como com o procedimento detalhado na 

Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se especialmente que 

havendo bloqueio de valores, o feito passará a tramitar na triagem 

“urgentes”, oportunizando-se manifestação à parte devedora, no prazo de 
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05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, conforme 

estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. III – Decorrido o prazo assinalado 

no item “II”, com manifestação da parte executada, retornem conclusos os 

autos, caso contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos valores em 

penhora, a teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, devendo a 

Secretaria expedir ofício ao Departamento de Depósitos Judiciais para 

vinculação do valor depositado a este processo. IV – Caso bloqueado 

montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não 

supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado 

ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em 

atenção aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade. 

Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do valor, 

entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Efetivada a 

penhora, a Secretaria deverá designar audiência de conciliação seguindo 

data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário para 

intimação das partes. Consigno que o oferecimento de embargos está 

condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado 

n. 117 do FONAJE). VII – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito 

na localização de bens penhoráveis, a parte exequente deverá se 

manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da intimação desta decisão, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010163-38.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA DA SILVA STUANI (EXEQUENTE)

MAURO ANTONIO STUANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BITENCOURT ESTANISLAU OAB - MT11705/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT0011813A (ADVOGADO)

MARILIA LACERDA DE FREITAS OAB - MT0016654A (ADVOGADO)

MARCELO AZEVEDO KAIRALLA OAB - SP143415 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

8010163-38.2016.8.11.0040, : Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. EXEQUENTE: VILMA DA 

SILVA STUANI, MAURO ANTONIO STUANI EXECUTADO: PASSAREDO 

TRANSPORTES AEREOS LTDA I - Considerando o decurso “in albis” do 

prazo para a parte devedora voluntariamente quitar o débito, bem como 

que o art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, na escala de 

preferências para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” 

postulado (Id. 11672178), no montante de R$ 15.886,71 (quinze mil 

oitocentos e oitenta e seis reais e setenta e um centavos), conforme 

cálculo de atualização juntado pela parte credora. II - A penhora será 

processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como com o 

procedimento detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente que havendo bloqueio de valores, o feito passará a tramitar 

na triagem “urgentes”, oportunizando-se manifestação à parte devedora, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, 

conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. III – Decorrido o prazo 

assinalado no item “II”, com manifestação da parte executada, retornem 

conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos 

valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, 

devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de Depósitos 

Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo, iniciando o 

decurso do prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 525) para a parte 

executada, querendo, apresentar impugnação. Consigno que o prazo para 

impugnação inicia-se automaticamente após o decurso do prazo 

estabelecido no item “II”, independente de nova intimação. IV – Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a 

parte exequente deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena 

de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002143-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RECAPADORA SORRISO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUSIMARA RIBEIRO SILVA OAB - MT0012663A (ADVOGADO)

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUDIMAR MARTINI (EXECUTADO)

SIMONE CAVALCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

1002143-46.2017.8.11.0040, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO, 

INADIMPLEMENTO]. EXEQUENTE: RECAPADORA SORRISO LTDA - EPP 

EXECUTADO: SIMONE CAVALCA, RUDIMAR MARTINI I - Considerando o 

decurso “in albis” do prazo para a parte devedora voluntariamente quitar o 

débito, bem como que o art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, na 

escala de preferências para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em 

depósito ou aplicação em instituição financeira”, defiro o pedido de 

penhora “on-line” postulado, no montante de R$ 3.794,01 (três mil 

setecentos e noventa e quatro reais e um centavo), conforme cálculo de 

atualização juntado no Id. 11438793. II - A penhora será processada em 

conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como com o procedimento 

detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente que havendo bloqueio de valores, o feito passará a tramitar 

na triagem “urgentes”, oportunizando-se manifestação à parte devedora, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, 

conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. III – Decorrido o prazo 

assinalado no item “II”, com manifestação da parte executada, retornem 

conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos 

valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, 
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devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de Depósitos 

Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo. IV – Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Efetivada a 

penhora, a Secretaria deverá designar audiência de conciliação seguindo 

data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário para 

intimação das partes. Consigno que o oferecimento de embargos está 

condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado 

n. 117 do FONAJE). VII – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito 

na localização de bens penhoráveis, a parte exequente deverá se 

manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da intimação desta decisão, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002810-66.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ANGELO TARTARI (EXEQUENTE)

JANAINA LUANA FRANZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONFIANCA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA DE ABREU TEIXEIRA OAB - CE13463 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

1002810-66.2016.8.11.0040, : Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]. EXEQUENTE: DANIEL ANGELO TARTARI, JANAINA LUANA 

FRANZ EXECUTADO: CONFIANCA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA I - 

Considerando o decurso “in albis” do prazo para a parte devedora 

voluntariamente quitar o débito, bem como que o art. 835 do NCPC 

estabelece em primeiro lugar, na escala de preferências para penhora, o 

“dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” postulado (Id. 12317199), 

no montante de R$ 8.971,83 (oito mil novecentos e setenta e um reais e 

oitenta e três centavos), conforme cálculo de atualização juntado pela 

parte credora. II - A penhora será processada em conformidade com o art. 

854 do NCPC, assim como com o procedimento detalhado na Seção 19 do 

Capítulo 2 da CNGC, atentando-se especialmente que havendo bloqueio de 

valores, o feito passará a tramitar na triagem “urgentes”, oportunizando-se 

manifestação à parte devedora, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

intimação desta decisão, conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. 

III – Decorrido o prazo assinalado no item “II”, com manifestação da parte 

executada, retornem conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á 

a indisponibilidade dos valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, 

§ 5º, do NCPC, devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de 

Depósitos Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo, 

iniciando o decurso do prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 525) para a 

parte executada, querendo, apresentar impugnação. Consigno que o 

prazo para impugnação inicia-se automaticamente após o decurso do 

prazo estabelecido no item “II”, independente de nova intimação. IV – Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a 

parte exequente deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena 

de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010115-55.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LARIO ETGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO)

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRADE & VICARI LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

8010115-55.2011.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, RESCISÃO 

DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. REQUERENTE: EDSON 

LARIO ETGES REQUERIDO: ANDRADE & VICARI LTDA - ME I - 

Considerando o decurso “in albis” do prazo para a parte devedora 

voluntariamente quitar o débito, bem como que o art. 835 do NCPC 

estabelece em primeiro lugar, na escala de preferências para penhora, o 

“dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” postulado (Id. 12052460), 

no montante de R$ 12.510,29 (doze mil quinhentos e dez reais e vinte e 

nove centavos), conforme cálculo de atualização juntado pela parte 

credora. II - A penhora será processada em conformidade com o art. 854 

do NCPC, assim como com o procedimento detalhado na Seção 19 do 

Capítulo 2 da CNGC, atentando-se especialmente que havendo bloqueio de 

valores, o feito passará a tramitar na triagem “urgentes”, oportunizando-se 

manifestação à parte devedora, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

intimação desta decisão, conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. 

III – Decorrido o prazo assinalado no item “II”, com manifestação da parte 

executada, retornem conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á 

a indisponibilidade dos valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, 

§ 5º, do NCPC, devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de 

Depósitos Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo, 

iniciando o decurso do prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 525) para a 

parte executada, querendo, apresentar impugnação. Consigno que o 

prazo para impugnação inicia-se automaticamente após o decurso do 

prazo estabelecido no item “II”, independente de nova intimação. IV – Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 
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penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, parte final. V - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. VI – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a 

parte exequente deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena 

de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001325-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA SUZANE PIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001325-60.2018.8.11.0040; Valor causa: R$ 12.486,67; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: DEBORA SUZANE PIANA Parte Ré: 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA I - Em que pese a argumentação da 

reclamante, tenho que não é o caso de concessão da medida 

antecipatória da tutela, vez que os documentos que instruem a inicial não 

são capazes de estabelecer a verossimilhança do alegado, tendo em vista 

que a reclamante sequer comprovou os semestres cursados, tampouco 

esclareceu em que semestre pretende ser matriculada. Nesse contexto, 

diante da ausência dos pressupostos autorizadores para a concessão da 

medida previstos no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A MEDIDA CAUTELAR 

PRETENDIDA. II - Tendo em vista a condição de hipossuficiência da 

reclamante, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, 

VIII, do CDC. III - Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada. SORRISO, 2 de abril de 2018. JACOB SAUER 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID SARTORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS SARTORI OAB - MT0019943A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

1000161-94.2017.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[TELEFONIA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

REQUERENTE: DAVID SARTORI REQUERIDO: OI S/A I - Considerando-se o 

retorno dos autos a esta instância, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem com relação aos rumos do 

processo. II – Em caso de condenação, a presente intimação assinalará o 

marco inicial do prazo para cumprimento voluntário da obrigação, na forma 

do art. 523, § 1º, do NCPC, ensejando, em caso de inércia, a incidência da 

multa prevista naquele dispositivo.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID SARTORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS SARTORI OAB - MT0019943A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

1000161-94.2017.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[TELEFONIA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

REQUERENTE: DAVID SARTORI REQUERIDO: OI S/A I - Considerando-se o 

retorno dos autos a esta instância, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem com relação aos rumos do 

processo. II – Em caso de condenação, a presente intimação assinalará o 

marco inicial do prazo para cumprimento voluntário da obrigação, na forma 

do art. 523, § 1º, do NCPC, ensejando, em caso de inércia, a incidência da 

multa prevista naquele dispositivo.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001479-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA DE OLIVEIRA OAB - MT7052/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001479-78.2018.8.11.0040; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107)/[INDENIZAÇÃO DO 

PREJUÍZO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANTONIO 

RIBEIRO DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: NORSA REFRIGERANTES 

LTDA I - No que tange à tutela de urgência pretendida, verifico que se 

sustenta em alegação de inexistência de débito, o que recomenda 

flexibilização da exigência probatória, estabelecido que não teria a parte 

reclamante como provar fato negativo. A par disso, se procedentes as 

alegações, a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios 

prejuízos, decorrentes da indevida restrição ao crédito. Em arremate, a 

medida se apresenta plenamente reversível, considerando que a parte 

reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade 

posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente a cobrança 

impugnada, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II - Diante 

desse contexto de verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os 

requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA postulada, para efeito de determinar que a parte reclamada 

proceda, em 05 (cinco) dias, a exclusão do nome da parte reclamante dos 

serviços de proteção ao crédito, em razão do débito impugnado nestes 

autos. Determino, ainda, que a reclamada se abstenha de efetuar novos 

registros nos cadastros de proteção ao crédito em razão do débito 

impugnado. Fixo multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) em 

caso de descumprimento (NCPC, art. 297). III – Tendo em vista a 

verossimilhança apontada e a condição de hipossuficiência da reclamante, 

bem como a facilidade de a parte requerida comprovar a justeza do débito 

impugnado, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, 
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VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada. SORRISO, 3 de abril de 2018. JACOB SAUER 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001046-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA FRIAS FERRAZ PAROLARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLINE FERREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT23368-B (ADVOGADO)

ROGERIO FERREIRA DA SILVA OAB - MT7868/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001046-74.2018.8.11.0040; Valor causa: R$ 23.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, CITAÇÃO, LIMINAR, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: LUCIANA FRIAS FERRAZ PAROLARI Parte 

Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Em que pesem as razões 

apresentadas pela reclamante no Id. 12254255, verifico que inalterados os 

fundamentos considerados para indeferimento da medida cautelar, razão 

pela indefiro o pedido de reconsideração. Cumpra-se integralmente a 

decisão proferida no Id. 12077352. SORRISO, 3 de abril de 2018. JACOB 

SAUER Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001517-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON ROBERTO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLINE FERREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT23368-B (ADVOGADO)

ROGERIO FERREIRA DA SILVA OAB - MT7868/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001517-90.2018.8.11.0040; Valor causa: R$ 30.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, CITAÇÃO, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA, PROVAS, 

DEPOIMENTO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ADILSON 

ROBERTO MARTINS Parte Ré: REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S.A. I - Em 

que pese a argumentação da reclamante, tenho que não é o caso de 

concessão da medida antecipatória da tutela, vez que os documentos que 

instruem a inicial não são capazes de estabelecer a verossimilhança do 

alegado. Demais disso, a reclamante sequer especifica nos pedidos os 

termos da medida de urgência que pretende. Nesse contexto, diante da 

ausência dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida 

previstos no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A MEDIDA CAUTELAR 

PRETENDIDA. II - Tendo em vista a condição de hipossuficiência da 

reclamante, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, 

VIII, do CDC. III - Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada. SORRISO, 3 de abril de 2018. JACOB SAUER 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8020024-82.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DOMINGO KOWALSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8020024-82.2015.8.11.0040; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: NELSON 

DOMINGO KOWALSKI Parte Ré: EXECUTADO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A Indefiro a consignação em pagamento postulada pela 

exequente, tendo em vista que a expedição de boleto bancário para 

quitação se trata de uma das obrigações contidas na sentença. Intime-se 

a executada para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o 

noticiado no Id. 10987178. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e retornem os autos conclusos. SORRISO, 3 de abril de 2018. 

JACOB SAUER Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001369-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA DE ALMEIDA SIMON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO)

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO LOJAS RENNER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001369-79.2018.8.11.0040; Valor causa: R$ 38.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CAMILA DE ALMEIDA SIMON Parte Ré: REQUERIDO: INSTITUTO LOJAS 

RENNER I - No que tange à tutela de urgência pretendida, verifico que se 

sustenta em alegação de inexistência de débito, o que recomenda 

flexibilização da exigência probatória, estabelecido que não teria a parte 

reclamante como provar fato negativo. A par disso, se procedentes as 

alegações, a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios 

prejuízos, decorrentes da indevida restrição ao crédito. Em arremate, a 

medida se apresenta plenamente reversível, considerando que a parte 

reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade 

posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente a cobrança 

impugnada, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II - Diante 

desse contexto de verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os 

requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA postulada, para efeito de determinar que a parte reclamada 

proceda, em 05 (cinco) dias, a exclusão do nome da parte reclamante dos 

serviços de proteção ao crédito, em razão do débito impugnado nestes 

autos. Determino, ainda, que a reclamada se abstenha de efetuar novos 

registros nos cadastros de proteção ao crédito em razão do débito 

impugnado. Fixo multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) em 

caso de descumprimento (NCPC, art. 297). III – Tendo em vista a 

verossimilhança apontada e a condição de hipossuficiência da reclamante, 

bem como a facilidade de a parte requerida comprovar a justeza do débito 

impugnado, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, 

VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada. SORRISO, 3 de abril de 2018. JACOB SAUER 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001456-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN APARECIDO DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATHAN PORTELA OAB - MT0016726A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

NATRAF INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

CHARLES HAUBRICHT FURTADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001456-35.2018.8.11.0040; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DIREITO DE IMAGEM]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: WILLIAN APARECIDO DE 

MAGALHAES Parte Ré: REQUERIDO: NATRAF INDUSTRIA E COMERCIO DE 

CONFECCOES LTDA - ME, CHARLES HAUBRICHT FURTADO I - No que 

tange à medida cautelar pretendida, verifico que se sustenta em alegação 

de inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato 

negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora 

no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

indevida restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada 

poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na 

inicial, de modo a restabelecer imediatamente a restrição de crédito e a 

cobrança, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II - Nesse 

contexto de urgência, atento ao preenchimento dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A LIMINAR postulada, para 

efeito de determinar que a parte reclamada providencie a exclusão do 

nome da parte reclamante do cadastro de inadimplentes, em razão do 

débito objeto da ação. Determino, ainda, que a parte reclamada se 

abstenha de proceder novo registro do débito impugnado junto aos 

cadastros de inadimplentes, até o julgamento final da ação. O prazo de 

cumprimento vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, com multa no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais) por dia de indevido registro do nome da 

reclamante em cadastros de restrição ao crédito. III - Em relação à 

expedição de ofício ao SPC/SERASA, indefiro a pretensão por ora, 

porquanto apesar de noticiada a falência da reclamada (id. 12370527), há 

indicação na inicial do endereço em que poderá ser citada, inclusive com 

situação cadastral ativa na Receita Federal (id. 12370545). IV - Cite-se e 

intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. SORRISO, 3 

de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000317-19.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WISLIN JEUNE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000317-19.2016.8.11.0040; Valor causa: R$ 28.149,05; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107)/[OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

WISLIN JEUNE Parte Ré: REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A. I - Retifiquem-se o registro e a autuação, 

passando a constar o feito como cumprimento de sentença. II - Após, 

intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. III - Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. IV - Não havendo cumprimento voluntário, 

deverá a parte exequente apresentar atualização do débito com a 

incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. V - Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. SORRISO, 3 de abril de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001375-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA DE ALMEIDA SIMON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO)

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

C&A MODAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001375-86.2018.8.11.0040; Valor causa: R$ 38.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CAMILA DE ALMEIDA SIMON Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A, LOJAS AMERICANAS S.A., C&A MODAS LTDA I - No 

que tange à tutela de urgência pretendida, verifico que se sustenta em 

alegação de inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da 

exigência probatória, estabelecido que não teria a parte reclamante como 

provar fato negativo. A par disso, se procedentes as alegações, a demora 

no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

indevida restrição ao crédito. Em arremate, a medida se apresenta 

plenamente reversível, considerando que a parte reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 

a restabelecer imediatamente a cobrança impugnada, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. II - Diante desse contexto de 

verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os requisitos estabelecidos 

no art. 300 do NCPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA postulada, 

para efeito de determinar que a parte reclamada proceda, em 05 (cinco) 

dias, a exclusão do nome da parte reclamante dos serviços de proteção 

ao crédito, em razão do débito impugnado nestes autos. Determino, ainda, 

que a reclamada se abstenha de efetuar novos registros nos cadastros 

de proteção ao crédito em razão do débito impugnado. Fixo multa diária no 

valor de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento (NCPC, 

art. 297). III – Tendo em vista a verossimilhança apontada e a condição de 

hipossuficiência da reclamante, bem como a facilidade de a parte 

requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se 

a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada. SORRISO, 3 de abril 

de 2018. JACOB SAUER Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001382-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA SUELEN OLIVEIRA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001382-78.2018.8.11.0040; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 
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PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LEILA SUELEN OLIVEIRA 

FARIAS Parte Ré: REQUERIDO: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Forte 

no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com 

os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, ou 

com declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante 

apresentado; b) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo 

SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em 

seu nome. A inércia acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, 

parágrafo único). SORRISO, 3 de abril de 2018. JACOB SAUER Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001496-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOMINGAS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001496-17.2018.8.11.0040; Valor causa: R$ 37.757,24; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES, CITAÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARIA DOMINGAS DA CONCEICAO Parte Ré: REQUERIDO: 

AGUAS DE SORRISO S.A. I - No que tange à medida cautelar pretendida, 

verifico que se sustenta em alegação de inexistência de débito, o que 

recomenda flexibilização da exigência probatória, estabelecido que não 

teria a parte reclamante como provar fato negativo. A par disso, se 

procedentes as alegações da parte, a demora no provimento jurisdicional 

lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da indevida restrição ao 

crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 

a restabelecer imediatamente a restrição de crédito e a cobrança, sem 

prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II - Nesse contexto de 

urgência, atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 

300 do NCPC, DEFIRO A LIMINAR postulada, para efeito de determinar que 

a parte reclamada providencie a exclusão do nome da parte reclamante do 

cadastro de inadimplentes, em razão do débito objeto da ação. Determino, 

ainda, que a parte reclamada se abstenha de proceder novo registro do 

débito impugnado junto aos cadastros de inadimplentes, até o julgamento 

final da ação. O prazo de cumprimento vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, 

com multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de indevido 

registro do nome da reclamante em cadastros de restrição ao crédito. III - 

Tendo em vista a condição de hipossuficiência da parte requerente, bem 

como a facilidade de a parte requerida comprovar a justeza do débito 

impugnado, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, 

VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada. SORRISO, 3 de abril de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001389-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER DO NASCIMENTO DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001389-70.2018.8.11.0040; Valor causa: R$ 38.160,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: FAGNER DO NASCIMENTO DE MATOS Parte Ré: 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a 

parte reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial 

com os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu 

nome, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante 

apresentado; b) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo 

SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em 

seu nome. A inércia acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, 

parágrafo único). SORRISO, 3 de abril de 2018. JACOB SAUER Juiz(a) de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004205-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA MARIA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004205-59.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ROSANA MARIA ALVES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. I - 

Tendo em vista o depósito acostado no id. 12273591, bem como a 

manifestação da parte reclamante constante no id. 12425185, dou por 

cumprida a obrigação a cargo da parte reclamada. II - Expeça-se alvará 

para levantamento da quantia depositada em juízo, observando-se os 

dados bancários apresentados no id. 12425185. III - Julgo extinto o feito, 

com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV - Isento de custas e 

honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com o trânsito 

em julgado, arquive-se. SORRISO, 3 de abril de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004778-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL 

ILHABELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE MOLETA CONTE OAB - 659.828.270-53 

(REPRESENTANTE)

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO CELESTINO DE AGUIAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004778-97.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 3.611,71; Tipo: Cível; 

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

Condominiais]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL 

ILHABELA REPRESENTANTE: LUIZ HENRIQUE MOLETA CONTE Parte Ré: 

EXECUTADO: SERGIO CELESTINO DE AGUIAR I - Homologo o acordo 

firmado pelas partes (id. 12368732), com supedâneo no art. 487, III, “b”, do 

NCPC, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, constituindo para 

todos os efeitos o título executivo judicial. II - Concito as partes a bem e 

fielmente cumprirem o avençado, cientes de que, havendo inadimplemento, 
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poderão requerer o cumprimento neste processo. Recomenda-se, na 

hipótese, observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. III - Publique-se. 

Registre-se. Arquive-se, independentemente de prévia intimação das 

partes (CNGC, art. 914). SORRISO, 3 de abril de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006014-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISA ZENEIDE SOUTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Parte Autora: REQUERENTE: 

ELOISA ZENEIDE SOUTO SILVA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. I - A 

parte reclamante, embora intimada (Id. 11667134), injustificadamente, não 

compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual, com fundamento 

no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem 

julgamento de mérito. II - Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, 

art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. 

Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das custas a pagar. IV - Com o 

trânsito em julgado - e cumprido o art. 467 da CNGC em caso de 

inadimplemento das custas processuais - arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011234-85.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LISIANE STEKICH DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S/A OI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

8011234-85.2010.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES]. 

REQUERENTE: LISIANE STEKICH DE OLIVEIRA REQUERIDO: BRASIL 

TELECOM S/A OI Trata-se de processamento de reclamação movida em 

face da empresa OI S.A., atualmente em fase de cumprimento de 

sentença. É fato notório que a reclamada, juntamente com o grupo 

empresarial que integra, se encontra em recuperação judicial, postulada 

em 20 de junho de 2016 e deferida em 29 de junho de 2016, pelo Juízo da 

7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro 

(Processo nº 0203711- 65.2016.8.19.0001). O crédito objeto deste feito 

está sujeito à recuperação judicial, nos moldes do art. 49 da Lei n. 

11.101/05 e segundo o entendimento vigente no âmbito do Superior 

Tribunal de Justiça (Recurso Especial nº 1.634.046/RS (2016/0250770-3), 

3ª Turma do STJ, Rel. Nancy Andrighi. DJe 18.05.2017). Pois bem, restou 

amplamente divulgada pelos meios de comunicação a recente 

homologação do plano de recuperação judicial aprovado pelos credores 

do grupo empresarial, nos termos de decisão publicada em 05.02.18. Tal 

fa to  que  pode  se r  con f i rmado  no  s í t i o  e l e t rôn i co 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br, mantido pelo Administrador 

Judicial (Escritório de Advocacia Arnoldo Wald). O plano de recuperação 

judicial apresenta a natureza de uma transação, e uma vez homologado 

implica novação dos créditos anteriores ao pedido (Lei n. 11.101/05, art. 

59, “caput”). A decisão homologatória do plano constitui título executivo 

judicial (Lei n. 11.101/05, art. 59, § 1º). Por tais razões, há orientação no 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, concedida a recuperação 

judicial, as execuções individuais devem ser extintas, pois não haveria 

hipótese jurídica para sua retomada. Nesse sentido: DIREITO 

EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. 

NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A 

RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja 

inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do 

plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer 

durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 

11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). Destarte, não 

há viabilidade jurídica para o prosseguimento deste processo, pois, em 

atenção aos objetivos do processo de recuperação judicial, todos os 

credores da empresa reclamada devem se submeter ao plano homologado 

pelo juízo universal. É o que ensina com clareza FÁBIO ULHOA COELHO 

(Curso de Direito Comercial, volume 3: direito de empresa - 15ª ed. - São 

Paulo, Saraiva, 2014 – p. 439): Em princípio, todos os credores anteriores 

ao pedido de recuperação judicial estão sujeitos aos efeitos do plano de 

recuperação aprovado em juízo. Mesmo os que se haviam oposto ao plano 

e votado por sua rejeição devem curvar-se à decisão judicial respaldada 

na maioria dos credores. Não têm outra alternativa. Na mesma linha, o 

Enunciado n. 51 do FONAJE estabelece: ENUNCIADO 51 – Os processos 

de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata 

ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação – XXI 

Encontro – Vitória/ES). Ante o exposto, exaurido o interesse processual, 

julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito (NCPC, art. 485, VI). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010066-09.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI DE FATIMA CALOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO)

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

8010066-09.2014.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, TELEFONIA, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: 

ROSENI DE FATIMA CALOTA REQUERIDO: OI MOVEL S.A Trata-se de 

processamento de reclamação movida em face da empresa OI S.A., 

atualmente em fase de cumprimento de sentença. É fato notório que a 

reclamada, juntamente com o grupo empresarial que integra, se encontra 

em recuperação judicial, postulada em 20 de junho de 2016 e deferida em 

29 de junho de 2016, pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da 

Capital do Estado do Rio de Janeiro (Processo nº 0203711- 

65.2016.8.19.0001). O crédito objeto deste feito está sujeito à 

recuperação judicial, nos moldes do art. 49 da Lei n. 11.101/05 e segundo 
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o entendimento vigente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Recurso 

Especial nº 1.634.046/RS (2016/0250770-3), 3ª Turma do STJ, Rel. Nancy 

Andrighi. DJe 18.05.2017). Pois bem, restou amplamente divulgada pelos 

meios de comunicação a recente homologação do plano de recuperação 

judicial aprovado pelos credores do grupo empresarial, nos termos de 

decisão publicada em 05.02.18. Tal fato que pode ser confirmado no sítio 

eletrônico http://www.recuperacaojudicialoi.com.br, mantido pelo 

Administrador Judicial (Escritório de Advocacia Arnoldo Wald). O plano de 

recuperação judicial apresenta a natureza de uma transação, e uma vez 

homologado implica novação dos créditos anteriores ao pedido (Lei n. 

11.101/05, art. 59, “caput”). A decisão homologatória do plano constitui 

título executivo judicial (Lei n. 11.101/05, art. 59, § 1º). Por tais razões, há 

orientação no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, concedida a 

recuperação judicial, as execuções individuais devem ser extintas, pois 

não haveria hipótese jurídica para sua retomada. Nesse sentido: DIREITO 

EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. 

NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A 

RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja 

inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do 

plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer 

durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 

11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). Destarte, não 

há viabilidade jurídica para o prosseguimento deste processo, pois, em 

atenção aos objetivos do processo de recuperação judicial, todos os 

credores da empresa reclamada devem se submeter ao plano homologado 

pelo juízo universal. É o que ensina com clareza FÁBIO ULHOA COELHO 

(Curso de Direito Comercial, volume 3: direito de empresa - 15ª ed. - São 

Paulo, Saraiva, 2014 – p. 439): Em princípio, todos os credores anteriores 

ao pedido de recuperação judicial estão sujeitos aos efeitos do plano de 

recuperação aprovado em juízo. Mesmo os que se haviam oposto ao plano 

e votado por sua rejeição devem curvar-se à decisão judicial respaldada 

na maioria dos credores. Não têm outra alternativa. Na mesma linha, o 

Enunciado n. 51 do FONAJE estabelece: ENUNCIADO 51 – Os processos 

de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata 

ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação – XXI 

Encontro – Vitória/ES). Ante o exposto, exaurido o interesse processual, 

julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito (NCPC, art. 485, VI). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011007-56.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR MAURICIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT0015488A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8011007-56.2014.8.11.0040; Valor causa: R$ 28.960,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

CIVIL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: CESAR 

MAURICIO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: OI S.A Trata-se de 

processamento de reclamação movida em face da empresa OI S.A., 

atualmente em fase de cumprimento de sentença. É fato notório que a 

reclamada, juntamente com o grupo empresarial que integra, se encontra 

em recuperação judicial, postulada em 20 de junho de 2016 e deferida em 

29 de junho de 2016, pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da 

Capital do Estado do Rio de Janeiro (Processo nº 0203711- 

65.2016.8.19.0001). O crédito objeto deste feito está sujeito à 

recuperação judicial, nos moldes do art. 49 da Lei n. 11.101/05 e segundo 

o entendimento vigente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Recurso 

Especial nº 1.634.046/RS (2016/0250770-3), 3ª Turma do STJ, Rel. Nancy 

Andrighi. DJe 18.05.2017). Pois bem, restou amplamente divulgada pelos 

meios de comunicação a recente homologação do plano de recuperação 

judicial aprovado pelos credores do grupo empresarial, nos termos de 

decisão publicada em 05.02.18. Tal fato que pode ser confirmado no sítio 

eletrônico http://www.recuperacaojudicialoi.com.br, mantido pelo 

Administrador Judicial (Escritório de Advocacia Arnoldo Wald). O plano de 

recuperação judicial apresenta a natureza de uma transação, e uma vez 

homologado implica novação dos créditos anteriores ao pedido (Lei n. 

11.101/05, art. 59, “caput”). A decisão homologatória do plano constitui 

título executivo judicial (Lei n. 11.101/05, art. 59, § 1º). Por tais razões, há 

orientação no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, concedida a 

recuperação judicial, as execuções individuais devem ser extintas, pois 

não haveria hipótese jurídica para sua retomada. Nesse sentido: DIREITO 

EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. 

NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A 

RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja 

inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do 

plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer 

durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 

11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). Destarte, não 

há viabilidade jurídica para o prosseguimento deste processo, pois, em 

atenção aos objetivos do processo de recuperação judicial, todos os 

credores da empresa reclamada devem se submeter ao plano homologado 

pelo juízo universal. É o que ensina com clareza FÁBIO ULHOA COELHO 

(Curso de Direito Comercial, volume 3: direito de empresa - 15ª ed. - São 

Paulo, Saraiva, 2014 – p. 439): Em princípio, todos os credores anteriores 

ao pedido de recuperação judicial estão sujeitos aos efeitos do plano de 

recuperação aprovado em juízo. Mesmo os que se haviam oposto ao plano 

e votado por sua rejeição devem curvar-se à decisão judicial respaldada 

na maioria dos credores. Não têm outra alternativa. Na mesma linha, o 

Enunciado n. 51 do FONAJE estabelece: ENUNCIADO 51 – Os processos 

de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata 

ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação – XXI 

Encontro – Vitória/ES). Ante o exposto, exaurido o interesse processual, 

julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito (NCPC, art. 485, VI). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010715-71.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MIALHO CAMARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010715-71.2014.8.11.0040; Valor causa: R$ 28.960,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: MARCIA MIALHO CAMARA Parte Ré: 

REQUERIDO: OI S.A Trata-se de processamento de reclamação movida em 

face da empresa OI S.A., atualmente em fase de cumprimento de 

sentença. É fato notório que a reclamada, juntamente com o grupo 

empresarial que integra, se encontra em recuperação judicial, postulada 

em 20 de junho de 2016 e deferida em 29 de junho de 2016, pelo Juízo da 

7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro 

(Processo nº 0203711- 65.2016.8.19.0001). O crédito objeto deste feito 

está sujeito à recuperação judicial, nos moldes do art. 49 da Lei n. 

11.101/05 e segundo o entendimento vigente no âmbito do Superior 

Tribunal de Justiça (Recurso Especial nº 1.634.046/RS (2016/0250770-3), 

3ª Turma do STJ, Rel. Nancy Andrighi. DJe 18.05.2017). Pois bem, restou 

amplamente divulgada pelos meios de comunicação a recente 

homologação do plano de recuperação judicial aprovado pelos credores 

do grupo empresarial, nos termos de decisão publicada em 05.02.18. Tal 

fa to  que  pode  se r  con f i rmado  no  s í t i o  e l e t rôn i co 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br, mantido pelo Administrador 

Judicial (Escritório de Advocacia Arnoldo Wald). O plano de recuperação 

judicial apresenta a natureza de uma transação, e uma vez homologado 

implica novação dos créditos anteriores ao pedido (Lei n. 11.101/05, art. 

59, “caput”). A decisão homologatória do plano constitui título executivo 

judicial (Lei n. 11.101/05, art. 59, § 1º). Por tais razões, há orientação no 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, concedida a recuperação 

judicial, as execuções individuais devem ser extintas, pois não haveria 

hipótese jurídica para sua retomada. Nesse sentido: DIREITO 

EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. 

NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A 

RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja 

inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do 

plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer 

durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 

11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). Destarte, não 

há viabilidade jurídica para o prosseguimento deste processo, pois, em 

atenção aos objetivos do processo de recuperação judicial, todos os 

credores da empresa reclamada devem se submeter ao plano homologado 

pelo juízo universal. É o que ensina com clareza FÁBIO ULHOA COELHO 

(Curso de Direito Comercial, volume 3: direito de empresa - 15ª ed. - São 

Paulo, Saraiva, 2014 – p. 439): Em princípio, todos os credores anteriores 

ao pedido de recuperação judicial estão sujeitos aos efeitos do plano de 

recuperação aprovado em juízo. Mesmo os que se haviam oposto ao plano 

e votado por sua rejeição devem curvar-se à decisão judicial respaldada 

na maioria dos credores. Não têm outra alternativa. Na mesma linha, o 

Enunciado n. 51 do FONAJE estabelece: ENUNCIADO 51 – Os processos 

de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata 

ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação – XXI 

Encontro – Vitória/ES). Ante o exposto, exaurido o interesse processual, 

julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito (NCPC, art. 485, VI). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010607-42.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DA SILVA FARIAS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DE SOUZA COSTA NICARETTA OAB - MT16945-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010607-42.2014.8.11.0040; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JAQUELINE DA SILVA FARIAS ALVES Parte Ré: REQUERIDO: OI S.A 

Trata-se de processamento de reclamação movida em face da empresa OI 

S.A., atualmente em fase de cumprimento de sentença. É fato notório que 

a reclamada, juntamente com o grupo empresarial que integra, se encontra 

em recuperação judicial, postulada em 20 de junho de 2016 e deferida em 

29 de junho de 2016, pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da 

Capital do Estado do Rio de Janeiro (Processo nº 0203711- 

65.2016.8.19.0001). O crédito objeto deste feito está sujeito à 

recuperação judicial, nos moldes do art. 49 da Lei n. 11.101/05 e segundo 

o entendimento vigente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Recurso 

Especial nº 1.634.046/RS (2016/0250770-3), 3ª Turma do STJ, Rel. Nancy 

Andrighi. DJe 18.05.2017). Pois bem, restou amplamente divulgada pelos 

meios de comunicação a recente homologação do plano de recuperação 

judicial aprovado pelos credores do grupo empresarial, nos termos de 

decisão publicada em 05.02.18. Tal fato que pode ser confirmado no sítio 

eletrônico http://www.recuperacaojudicialoi.com.br, mantido pelo 

Administrador Judicial (Escritório de Advocacia Arnoldo Wald). O plano de 

recuperação judicial apresenta a natureza de uma transação, e uma vez 

homologado implica novação dos créditos anteriores ao pedido (Lei n. 

11.101/05, art. 59, “caput”). A decisão homologatória do plano constitui 

título executivo judicial (Lei n. 11.101/05, art. 59, § 1º). Por tais razões, há 

orientação no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, concedida a 

recuperação judicial, as execuções individuais devem ser extintas, pois 

não haveria hipótese jurídica para sua retomada. Nesse sentido: DIREITO 

EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. 

NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A 

RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja 

inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do 

plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer 

durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 

11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102305/4/2018 Página 272 de 689



QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). Destarte, não 

há viabilidade jurídica para o prosseguimento deste processo, pois, em 

atenção aos objetivos do processo de recuperação judicial, todos os 

credores da empresa reclamada devem se submeter ao plano homologado 

pelo juízo universal. É o que ensina com clareza FÁBIO ULHOA COELHO 

(Curso de Direito Comercial, volume 3: direito de empresa - 15ª ed. - São 

Paulo, Saraiva, 2014 – p. 439): Em princípio, todos os credores anteriores 

ao pedido de recuperação judicial estão sujeitos aos efeitos do plano de 

recuperação aprovado em juízo. Mesmo os que se haviam oposto ao plano 

e votado por sua rejeição devem curvar-se à decisão judicial respaldada 

na maioria dos credores. Não têm outra alternativa. Na mesma linha, o 

Enunciado n. 51 do FONAJE estabelece: ENUNCIADO 51 – Os processos 

de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata 

ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação – XXI 

Encontro – Vitória/ES). Ante o exposto, exaurido o interesse processual, 

julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito (NCPC, art. 485, VI). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002036-36.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELSA NEUMANN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1002036-36.2016.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[TELEFONIA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

REQUERENTE: NELSA NEUMANN REQUERIDO: OI S/A Trata-se de 

processamento de reclamação movida em face da empresa OI S.A., 

atualmente em fase de cumprimento de sentença. É fato notório que a 

reclamada, juntamente com o grupo empresarial que integra, se encontra 

em recuperação judicial, postulada em 20 de junho de 2016 e deferida em 

29 de junho de 2016, pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da 

Capital do Estado do Rio de Janeiro (Processo nº 0203711- 

65.2016.8.19.0001). O crédito objeto deste feito está sujeito à 

recuperação judicial, nos moldes do art. 49 da Lei n. 11.101/05 e segundo 

o entendimento vigente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Recurso 

Especial nº 1.634.046/RS (2016/0250770-3), 3ª Turma do STJ, Rel. Nancy 

Andrighi. DJe 18.05.2017). Pois bem, restou amplamente divulgada pelos 

meios de comunicação a recente homologação do plano de recuperação 

judicial aprovado pelos credores do grupo empresarial, nos termos de 

decisão publicada em 05.02.18. Tal fato que pode ser confirmado no sítio 

eletrônico http://www.recuperacaojudicialoi.com.br, mantido pelo 

Administrador Judicial (Escritório de Advocacia Arnoldo Wald). O plano de 

recuperação judicial apresenta a natureza de uma transação, e uma vez 

homologado implica novação dos créditos anteriores ao pedido (Lei n. 

11.101/05, art. 59, “caput”). A decisão homologatória do plano constitui 

título executivo judicial (Lei n. 11.101/05, art. 59, § 1º). Por tais razões, há 

orientação no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, concedida a 

recuperação judicial, as execuções individuais devem ser extintas, pois 

não haveria hipótese jurídica para sua retomada. Nesse sentido: DIREITO 

EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. 

NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A 

RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja 

inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do 

plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer 

durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 

11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). Destarte, não 

há viabilidade jurídica para o prosseguimento deste processo, pois, em 

atenção aos objetivos do processo de recuperação judicial, todos os 

credores da empresa reclamada devem se submeter ao plano homologado 

pelo juízo universal. É o que ensina com clareza FÁBIO ULHOA COELHO 

(Curso de Direito Comercial, volume 3: direito de empresa - 15ª ed. - São 

Paulo, Saraiva, 2014 – p. 439): Em princípio, todos os credores anteriores 

ao pedido de recuperação judicial estão sujeitos aos efeitos do plano de 

recuperação aprovado em juízo. Mesmo os que se haviam oposto ao plano 

e votado por sua rejeição devem curvar-se à decisão judicial respaldada 

na maioria dos credores. Não têm outra alternativa. Na mesma linha, o 

Enunciado n. 51 do FONAJE estabelece: ENUNCIADO 51 – Os processos 

de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata 

ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação – XXI 

Encontro – Vitória/ES). Ante o exposto, exaurido o interesse processual, 

julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito (NCPC, art. 485, VI). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001698-62.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARCENDI COLOMBO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT0010825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ0086235A (ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001698-62.2016.8.11.0040; Valor causa: R$ 20.640,80; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[COBRANÇA INDEVIDA DE 

LIGAÇÕES]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ARCENDI 

COLOMBO Parte Ré: EXECUTADO: OI S/A Trata-se de processamento de 

reclamação movida em face da empresa OI S.A., atualmente em fase de 

cumprimento de sentença. É fato notório que a reclamada, juntamente com 

o grupo empresarial que integra, se encontra em recuperação judicial, 

postulada em 20 de junho de 2016 e deferida em 29 de junho de 2016, pelo 

Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de 

Janeiro (Processo nº 0203711- 65.2016.8.19.0001). O crédito objeto deste 

feito está sujeito à recuperação judicial, nos moldes do art. 49 da Lei n. 

11.101/05 e segundo o entendimento vigente no âmbito do Superior 

Tribunal de Justiça (Recurso Especial nº 1.634.046/RS (2016/0250770-3), 

3ª Turma do STJ, Rel. Nancy Andrighi. DJe 18.05.2017). Pois bem, restou 

amplamente divulgada pelos meios de comunicação a recente 

homologação do plano de recuperação judicial aprovado pelos credores 

do grupo empresarial, nos termos de decisão publicada em 05.02.18. Tal 

fa to  que  pode  se r  con f i rmado  no  s í t i o  e l e t rôn i co 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br, mantido pelo Administrador 

Judicial (Escritório de Advocacia Arnoldo Wald). O plano de recuperação 

judicial apresenta a natureza de uma transação, e uma vez homologado 

implica novação dos créditos anteriores ao pedido (Lei n. 11.101/05, art. 

59, “caput”). A decisão homologatória do plano constitui título executivo 

judicial (Lei n. 11.101/05, art. 59, § 1º). Por tais razões, há orientação no 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, concedida a recuperação 

judicial, as execuções individuais devem ser extintas, pois não haveria 

hipótese jurídica para sua retomada. Nesse sentido: DIREITO 

EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. 

NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A 
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RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja 

inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do 

plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer 

durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 

11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). Destarte, não 

há viabilidade jurídica para o prosseguimento deste processo, pois, em 

atenção aos objetivos do processo de recuperação judicial, todos os 

credores da empresa reclamada devem se submeter ao plano homologado 

pelo juízo universal. É o que ensina com clareza FÁBIO ULHOA COELHO 

(Curso de Direito Comercial, volume 3: direito de empresa - 15ª ed. - São 

Paulo, Saraiva, 2014 – p. 439): Em princípio, todos os credores anteriores 

ao pedido de recuperação judicial estão sujeitos aos efeitos do plano de 

recuperação aprovado em juízo. Mesmo os que se haviam oposto ao plano 

e votado por sua rejeição devem curvar-se à decisão judicial respaldada 

na maioria dos credores. Não têm outra alternativa. Na mesma linha, o 

Enunciado n. 51 do FONAJE estabelece: ENUNCIADO 51 – Os processos 

de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata 

ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação – XXI 

Encontro – Vitória/ES). Ante o exposto, exaurido o interesse processual, 

julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito (NCPC, art. 485, VI). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. SORRISO, 3 de abril de 2018. JACOB SAUER Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010317-61.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON ROZENDO PORTOLAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON ROZENDO PORTOLAN OAB - MS0007504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010317-61.2013.8.11.0040; Valor causa: R$ 27.120,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: EMERSON ROZENDO PORTOLAN Parte Ré: 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Trata-se de processamento de reclamação 

movida em face da empresa OI S.A., atualmente em fase de cumprimento 

de sentença. É fato notório que a reclamada, juntamente com o grupo 

empresarial que integra, se encontra em recuperação judicial, postulada 

em 20 de junho de 2016 e deferida em 29 de junho de 2016, pelo Juízo da 

7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro 

(Processo nº 0203711- 65.2016.8.19.0001). O crédito objeto deste feito 

está sujeito à recuperação judicial, nos moldes do art. 49 da Lei n. 

11.101/05 e segundo o entendimento vigente no âmbito do Superior 

Tribunal de Justiça (Recurso Especial nº 1.634.046/RS (2016/0250770-3), 

3ª Turma do STJ, Rel. Nancy Andrighi. DJe 18.05.2017). Pois bem, restou 

amplamente divulgada pelos meios de comunicação a recente 

homologação do plano de recuperação judicial aprovado pelos credores 

do grupo empresarial, nos termos de decisão publicada em 05.02.18. Tal 

fa to  que  pode  se r  con f i rmado  no  s í t i o  e l e t rôn i co 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br, mantido pelo Administrador 

Judicial (Escritório de Advocacia Arnoldo Wald). O plano de recuperação 

judicial apresenta a natureza de uma transação, e uma vez homologado 

implica novação dos créditos anteriores ao pedido (Lei n. 11.101/05, art. 

59, “caput”). A decisão homologatória do plano constitui título executivo 

judicial (Lei n. 11.101/05, art. 59, § 1º). Por tais razões, há orientação no 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, concedida a recuperação 

judicial, as execuções individuais devem ser extintas, pois não haveria 

hipótese jurídica para sua retomada. Nesse sentido: DIREITO 

EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. 

NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A 

RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja 

inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do 

plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer 

durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 

11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). Destarte, não 

há viabilidade jurídica para o prosseguimento deste processo, pois, em 

atenção aos objetivos do processo de recuperação judicial, todos os 

credores da empresa reclamada devem se submeter ao plano homologado 

pelo juízo universal. É o que ensina com clareza FÁBIO ULHOA COELHO 

(Curso de Direito Comercial, volume 3: direito de empresa - 15ª ed. - São 

Paulo, Saraiva, 2014 – p. 439): Em princípio, todos os credores anteriores 

ao pedido de recuperação judicial estão sujeitos aos efeitos do plano de 

recuperação aprovado em juízo. Mesmo os que se haviam oposto ao plano 

e votado por sua rejeição devem curvar-se à decisão judicial respaldada 

na maioria dos credores. Não têm outra alternativa. Na mesma linha, o 

Enunciado n. 51 do FONAJE estabelece: ENUNCIADO 51 – Os processos 

de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata 

ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação – XXI 

Encontro – Vitória/ES). Ante o exposto, exaurido o interesse processual, 

julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito (NCPC, art. 485, VI). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. SORRISO, 3 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001425-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEN ADELIRIO TECCHIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001425-15.2018.8.11.0040; Valor causa: R$ 38.160,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: WESLLEN ADELIRIO 

TECCHIO Parte Ré: REQUERIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS Verifica-se que pretende o reclamante WESLLEN 

ADELIRIO TECCHIO a revisão de contrato de empréstimo pessoal realizado 

com a reclamada CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS, sob alegação de cobrança indevida de tarifas e 
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abusivas taxas de juros remuneratórios, uma vez que entende estar acima 

da média de mercado. No entanto, verifico que o presente feito exige 

procedimento não admissível no Juizado Especial, pois eventual 

abusividade dos juros não poderá ser detectada de forma justa sem 

perícia contábil que aponte exatamente as taxas praticadas e a sua 

evolução, não sendo, portanto, apurável mediante simples cálculo 

aritmético, de modo que afastada, pela complexidade da causa, a 

competência deste Juízo, conforme jurisprudência da Turma Recursal 

deste Estado: RECURSO INOMINADO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO - REVISÃO DE CLÁUSULA 

CONTRATUAL - DISCUSSÃO SOBRE ABUSIVIDADE DE TAXA DE JUROS - 

ALEGAÇÃO DE QUE A TAXA PACTUADA É SUPERIOR À PRATICADA NO 

MERCADO - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL - 

COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA - PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL ACOLHIDA - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CPC ART. 267, IV - RECURSO 

PROVIDO. 1. O Juizado Especial é incompetente para apreciar demanda 

em que se faz necessária à realização de prova pericial, visto que é 

incompatível com o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95. 2. Preliminar de 

incompetência do Juizado Especial acolhida. Processo julgado extinto sem 

resolução do mérito, nos termos do estatuído no art. 51, II, da Lei nº 

9.099/95. 3. Recurso conhecido e provido. (Recurso Cível Inominado nº 

124/2013, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/MT, Rel. Hildebrando da Costa Marques. j. 12.03.2013, unânime, 

DJe 20.03.2013). RECLAMAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. 

INDISPENSABILIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL PARA AUFERIR O 

VALOR DO ABATIMENTO PROPORCIONAL DOS JUROS. MATÉRIA 

COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

RECONHECIDA. PROCESSO EXTINTO. Revelando-se a prova pericial 

indispensável à aferição do débito relativos contrato de abertura de 

empréstimo, deve ser reconhecida a incompetência absoluta dos Juizados 

Especiais, diante da complexidade da causa. (Recurso Cível Inominado nº 

3831/2011, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/MT, Rel. João Bosco Soares da Silva. j. 10.05.2012, unânime, DJe 

22.05.2012). Ante o exposto, REJEITO A INICIAL, porquanto reputo 

inadmissível o procedimento especial, e por tal razão JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei n. 

9.099/95. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. SORRISO, 3 de abril de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000540-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZELINA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM OAB - MT21538/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000540-98.2018.8.11.0040; Valor causa: R$ 10.207,58; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

/ TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ZELINA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. I - Embora intimada, a parte reclamante não regularizou o 

vício sanável constatado (Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - 

pelo SPC/SERASA e pelo SCPC), diante do que se impõe o indeferimento 

da inicial. II - Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO 

EXTINTO este processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, 

I, do NCPC. III - Sem custas. IV - Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte 

reclamante. V - Com o trânsito em julgado, arquive-se. SORRISO, 4 de abril 

de 2018. JACOB SAUER Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000672-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES GARDENIA SILVA DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000672-58.2018.8.11.0040; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

TAMIRES GARDENIA SILVA DE AGUIAR Parte Ré: REQUERIDO: ATIVOS 

S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS I - Embora intimada, a 

parte reclamante não regularizou o vício sanável constatado (Certidões 

expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC), diante 

do que se impõe o indeferimento da inicial. II - Ante o exposto, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO este processo, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, I, do NCPC. III - Sem custas. IV - 

Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte reclamante. V - Com o trânsito 

em julgado, arquive-se. SORRISO, 4 de abril de 2018. JACOB SAUER 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000677-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MARCHESINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000677-80.2018.8.11.0040; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

RODRIGO MARCHESINI Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I 

- Embora intimada, a parte reclamante não regularizou o vício sanável 

constatado (Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo 

SPC/SERASA e pelo SCPC), diante do que se impõe o indeferimento da 

inicial. II - Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO 

este processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do 

NCPC. III - Sem custas. IV - Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte 

reclamante. V - Com o trânsito em julgado, arquive-se. SORRISO, 4 de abril 

de 2018. JACOB SAUER Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010052-88.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAURECI NOGUEIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010052-88.2015.8.11.0040; Valor causa: R$ 28.960,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: CLAURECI 

NOGUEIRA DE CARVALHO Parte Ré: REQUERIDO: OI S.A Trata-se de 

processamento de reclamação movida em face da empresa OI S.A., 

atualmente em fase de cumprimento de sentença. É fato notório que a 

reclamada, juntamente com o grupo empresarial que integra, se encontra 

em recuperação judicial, postulada em 20 de junho de 2016 e deferida em 
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29 de junho de 2016, pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da 

Capital do Estado do Rio de Janeiro (Processo nº 0203711- 

65.2016.8.19.0001). O crédito objeto deste feito está sujeito à 

recuperação judicial, nos moldes do art. 49 da Lei n. 11.101/05 e segundo 

o entendimento vigente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Recurso 

Especial nº 1.634.046/RS (2016/0250770-3), 3ª Turma do STJ, Rel. Nancy 

Andrighi. DJe 18.05.2017). Pois bem, restou amplamente divulgada pelos 

meios de comunicação a recente homologação do plano de recuperação 

judicial aprovado pelos credores do grupo empresarial, nos termos de 

decisão publicada em 05.02.18. Tal fato que pode ser confirmado no sítio 

eletrônico http://www.recuperacaojudicialoi.com.br, mantido pelo 

Administrador Judicial (Escritório de Advocacia Arnoldo Wald). O plano de 

recuperação judicial apresenta a natureza de uma transação, e uma vez 

homologado implica novação dos créditos anteriores ao pedido (Lei n. 

11.101/05, art. 59, “caput”). A decisão homologatória do plano constitui 

título executivo judicial (Lei n. 11.101/05, art. 59, § 1º). Por tais razões, há 

orientação no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, concedida a 

recuperação judicial, as execuções individuais devem ser extintas, pois 

não haveria hipótese jurídica para sua retomada. Nesse sentido: DIREITO 

EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. 

NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A 

RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja 

inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do 

plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer 

durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 

11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). Destarte, não 

há viabilidade jurídica para o prosseguimento deste processo, pois, em 

atenção aos objetivos do processo de recuperação judicial, todos os 

credores da empresa reclamada devem se submeter ao plano homologado 

pelo juízo universal. É o que ensina com clareza FÁBIO ULHOA COELHO 

(Curso de Direito Comercial, volume 3: direito de empresa - 15ª ed. - São 

Paulo, Saraiva, 2014 – p. 439): Em princípio, todos os credores anteriores 

ao pedido de recuperação judicial estão sujeitos aos efeitos do plano de 

recuperação aprovado em juízo. Mesmo os que se haviam oposto ao plano 

e votado por sua rejeição devem curvar-se à decisão judicial respaldada 

na maioria dos credores. Não têm outra alternativa. Na mesma linha, o 

Enunciado n. 51 do FONAJE estabelece: ENUNCIADO 51 – Os processos 

de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata 

ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação – XXI 

Encontro – Vitória/ES). Ante o exposto, exaurido o interesse processual, 

julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito (NCPC, art. 485, VI). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010740-84.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

APOLONIO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010740-84.2014.8.11.0040; Valor causa: R$ 28.960,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: APOLONIO 

RODRIGUES Parte Ré: REQUERIDO: OI S.A Trata-se de processamento de 

reclamação movida em face da empresa OI S.A., atualmente em fase de 

cumprimento de sentença. É fato notório que a reclamada, juntamente com 

o grupo empresarial que integra, se encontra em recuperação judicial, 

postulada em 20 de junho de 2016 e deferida em 29 de junho de 2016, pelo 

Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de 

Janeiro (Processo nº 0203711- 65.2016.8.19.0001). O crédito objeto deste 

feito está sujeito à recuperação judicial, nos moldes do art. 49 da Lei n. 

11.101/05 e segundo o entendimento vigente no âmbito do Superior 

Tribunal de Justiça (Recurso Especial nº 1.634.046/RS (2016/0250770-3), 

3ª Turma do STJ, Rel. Nancy Andrighi. DJe 18.05.2017). Pois bem, restou 

amplamente divulgada pelos meios de comunicação a recente 

homologação do plano de recuperação judicial aprovado pelos credores 

do grupo empresarial, nos termos de decisão publicada em 05.02.18. Tal 

fa to  que  pode  se r  con f i rmado  no  s í t i o  e l e t rôn i co 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br, mantido pelo Administrador 

Judicial (Escritório de Advocacia Arnoldo Wald). O plano de recuperação 

judicial apresenta a natureza de uma transação, e uma vez homologado 

implica novação dos créditos anteriores ao pedido (Lei n. 11.101/05, art. 

59, “caput”). A decisão homologatória do plano constitui título executivo 

judicial (Lei n. 11.101/05, art. 59, § 1º). Por tais razões, há orientação no 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, concedida a recuperação 

judicial, as execuções individuais devem ser extintas, pois não haveria 

hipótese jurídica para sua retomada. Nesse sentido: DIREITO 

EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. 

NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A 

RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja 

inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do 

plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer 

durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 

11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). Destarte, não 

há viabilidade jurídica para o prosseguimento deste processo, pois, em 

atenção aos objetivos do processo de recuperação judicial, todos os 

credores da empresa reclamada devem se submeter ao plano homologado 

pelo juízo universal. É o que ensina com clareza FÁBIO ULHOA COELHO 

(Curso de Direito Comercial, volume 3: direito de empresa - 15ª ed. - São 

Paulo, Saraiva, 2014 – p. 439): Em princípio, todos os credores anteriores 

ao pedido de recuperação judicial estão sujeitos aos efeitos do plano de 

recuperação aprovado em juízo. Mesmo os que se haviam oposto ao plano 

e votado por sua rejeição devem curvar-se à decisão judicial respaldada 

na maioria dos credores. Não têm outra alternativa. Na mesma linha, o 

Enunciado n. 51 do FONAJE estabelece: ENUNCIADO 51 – Os processos 

de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata 

ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação – XXI 

Encontro – Vitória/ES). Ante o exposto, exaurido o interesse processual, 

julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito (NCPC, art. 485, VI). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102305/4/2018 Página 276 de 689



Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010600-50.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NORTAO AUTO ELETRICA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO)

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010600-50.2014.8.11.0040; Valor causa: R$ 28.960,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: NORTAO AUTO 

ELETRICA LTDA - EPP Parte Ré: REQUERIDO: OI S.A Trata-se de 

processamento de reclamação movida em face da empresa OI S.A., 

atualmente em fase de cumprimento de sentença. É fato notório que a 

reclamada, juntamente com o grupo empresarial que integra, se encontra 

em recuperação judicial, postulada em 20 de junho de 2016 e deferida em 

29 de junho de 2016, pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da 

Capital do Estado do Rio de Janeiro (Processo nº 0203711- 

65.2016.8.19.0001). O crédito objeto deste feito está sujeito à 

recuperação judicial, nos moldes do art. 49 da Lei n. 11.101/05 e segundo 

o entendimento vigente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Recurso 

Especial nº 1.634.046/RS (2016/0250770-3), 3ª Turma do STJ, Rel. Nancy 

Andrighi. DJe 18.05.2017). Pois bem, restou amplamente divulgada pelos 

meios de comunicação a recente homologação do plano de recuperação 

judicial aprovado pelos credores do grupo empresarial, nos termos de 

decisão publicada em 05.02.18. Tal fato que pode ser confirmado no sítio 

eletrônico http://www.recuperacaojudicialoi.com.br, mantido pelo 

Administrador Judicial (Escritório de Advocacia Arnoldo Wald). O plano de 

recuperação judicial apresenta a natureza de uma transação, e uma vez 

homologado implica novação dos créditos anteriores ao pedido (Lei n. 

11.101/05, art. 59, “caput”). A decisão homologatória do plano constitui 

título executivo judicial (Lei n. 11.101/05, art. 59, § 1º). Por tais razões, há 

orientação no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, concedida a 

recuperação judicial, as execuções individuais devem ser extintas, pois 

não haveria hipótese jurídica para sua retomada. Nesse sentido: DIREITO 

EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. 

NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A 

RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja 

inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do 

plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer 

durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 

11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). Destarte, não 

há viabilidade jurídica para o prosseguimento deste processo, pois, em 

atenção aos objetivos do processo de recuperação judicial, todos os 

credores da empresa reclamada devem se submeter ao plano homologado 

pelo juízo universal. É o que ensina com clareza FÁBIO ULHOA COELHO 

(Curso de Direito Comercial, volume 3: direito de empresa - 15ª ed. - São 

Paulo, Saraiva, 2014 – p. 439): Em princípio, todos os credores anteriores 

ao pedido de recuperação judicial estão sujeitos aos efeitos do plano de 

recuperação aprovado em juízo. Mesmo os que se haviam oposto ao plano 

e votado por sua rejeição devem curvar-se à decisão judicial respaldada 

na maioria dos credores. Não têm outra alternativa. Na mesma linha, o 

Enunciado n. 51 do FONAJE estabelece: ENUNCIADO 51 – Os processos 

de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata 

ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação – XXI 

Encontro – Vitória/ES). Ante o exposto, exaurido o interesse processual, 

julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito (NCPC, art. 485, VI). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010588-36.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIR VIGOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010588-36.2014.8.11.0040; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE CIVIL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ZELIR VIGOLO Parte Ré: REQUERIDO: OI S.A Trata-se de 

processamento de reclamação movida em face da empresa OI S.A., 

atualmente em fase de cumprimento de sentença. É fato notório que a 

reclamada, juntamente com o grupo empresarial que integra, se encontra 

em recuperação judicial, postulada em 20 de junho de 2016 e deferida em 

29 de junho de 2016, pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da 

Capital do Estado do Rio de Janeiro (Processo nº 0203711- 

65.2016.8.19.0001). O crédito objeto deste feito está sujeito à 

recuperação judicial, nos moldes do art. 49 da Lei n. 11.101/05 e segundo 

o entendimento vigente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Recurso 

Especial nº 1.634.046/RS (2016/0250770-3), 3ª Turma do STJ, Rel. Nancy 

Andrighi. DJe 18.05.2017). Pois bem, restou amplamente divulgada pelos 

meios de comunicação a recente homologação do plano de recuperação 

judicial aprovado pelos credores do grupo empresarial, nos termos de 

decisão publicada em 05.02.18. Tal fato que pode ser confirmado no sítio 

eletrônico http://www.recuperacaojudicialoi.com.br, mantido pelo 

Administrador Judicial (Escritório de Advocacia Arnoldo Wald). O plano de 

recuperação judicial apresenta a natureza de uma transação, e uma vez 

homologado implica novação dos créditos anteriores ao pedido (Lei n. 

11.101/05, art. 59, “caput”). A decisão homologatória do plano constitui 

título executivo judicial (Lei n. 11.101/05, art. 59, § 1º). Por tais razões, há 

orientação no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, concedida a 

recuperação judicial, as execuções individuais devem ser extintas, pois 

não haveria hipótese jurídica para sua retomada. Nesse sentido: DIREITO 

EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. 

NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A 

RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja 

inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do 

plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer 

durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 

11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 
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constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). Destarte, não 

há viabilidade jurídica para o prosseguimento deste processo, pois, em 

atenção aos objetivos do processo de recuperação judicial, todos os 

credores da empresa reclamada devem se submeter ao plano homologado 

pelo juízo universal. É o que ensina com clareza FÁBIO ULHOA COELHO 

(Curso de Direito Comercial, volume 3: direito de empresa - 15ª ed. - São 

Paulo, Saraiva, 2014 – p. 439): Em princípio, todos os credores anteriores 

ao pedido de recuperação judicial estão sujeitos aos efeitos do plano de 

recuperação aprovado em juízo. Mesmo os que se haviam oposto ao plano 

e votado por sua rejeição devem curvar-se à decisão judicial respaldada 

na maioria dos credores. Não têm outra alternativa. Na mesma linha, o 

Enunciado n. 51 do FONAJE estabelece: ENUNCIADO 51 – Os processos 

de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata 

ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação – XXI 

Encontro – Vitória/ES). Ante o exposto, exaurido o interesse processual, 

julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito (NCPC, art. 485, VI). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010302-58.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA VIANA DE ARAUJO MORAIS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010302-58.2014.8.11.0040; Valor causa: R$ 27.120,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: RAIMUNDA VIANA DE ARAUJO MORAIS 

SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: OI S.A Trata-se de processamento de 

reclamação movida em face da empresa OI S.A., atualmente em fase de 

cumprimento de sentença. É fato notório que a reclamada, juntamente com 

o grupo empresarial que integra, se encontra em recuperação judicial, 

postulada em 20 de junho de 2016 e deferida em 29 de junho de 2016, pelo 

Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de 

Janeiro (Processo nº 0203711- 65.2016.8.19.0001). O crédito objeto deste 

feito está sujeito à recuperação judicial, nos moldes do art. 49 da Lei n. 

11.101/05 e segundo o entendimento vigente no âmbito do Superior 

Tribunal de Justiça (Recurso Especial nº 1.634.046/RS (2016/0250770-3), 

3ª Turma do STJ, Rel. Nancy Andrighi. DJe 18.05.2017). Pois bem, restou 

amplamente divulgada pelos meios de comunicação a recente 

homologação do plano de recuperação judicial aprovado pelos credores 

do grupo empresarial, nos termos de decisão publicada em 05.02.18. Tal 

fa to  que  pode  se r  con f i rmado  no  s í t i o  e l e t rôn i co 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br, mantido pelo Administrador 

Judicial (Escritório de Advocacia Arnoldo Wald). O plano de recuperação 

judicial apresenta a natureza de uma transação, e uma vez homologado 

implica novação dos créditos anteriores ao pedido (Lei n. 11.101/05, art. 

59, “caput”). A decisão homologatória do plano constitui título executivo 

judicial (Lei n. 11.101/05, art. 59, § 1º). Por tais razões, há orientação no 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, concedida a recuperação 

judicial, as execuções individuais devem ser extintas, pois não haveria 

hipótese jurídica para sua retomada. Nesse sentido: DIREITO 

EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. 

NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A 

RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja 

inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do 

plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer 

durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 

11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). Destarte, não 

há viabilidade jurídica para o prosseguimento deste processo, pois, em 

atenção aos objetivos do processo de recuperação judicial, todos os 

credores da empresa reclamada devem se submeter ao plano homologado 

pelo juízo universal. É o que ensina com clareza FÁBIO ULHOA COELHO 

(Curso de Direito Comercial, volume 3: direito de empresa - 15ª ed. - São 

Paulo, Saraiva, 2014 – p. 439): Em princípio, todos os credores anteriores 

ao pedido de recuperação judicial estão sujeitos aos efeitos do plano de 

recuperação aprovado em juízo. Mesmo os que se haviam oposto ao plano 

e votado por sua rejeição devem curvar-se à decisão judicial respaldada 

na maioria dos credores. Não têm outra alternativa. Na mesma linha, o 

Enunciado n. 51 do FONAJE estabelece: ENUNCIADO 51 – Os processos 

de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata 

ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação – XXI 

Encontro – Vitória/ES). Ante o exposto, exaurido o interesse processual, 

julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito (NCPC, art. 485, VI). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004082-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILKILA KEITH OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Parte Autora: REQUERENTE: 

WILKILA KEITH OLIVEIRA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Trata-se de reclamação proposta por WILKILA KEITH 

OLIVEIRA DOS SANTOS em face de BANCO BRADESCO S.A. Alega a 

reclamante que não possui relação jurídica com a reclamada, e ainda 

assim foi surpreendida com seu nome inscrito no cadastro de 

inadimplentes, sendo tal restrição relativa a suposto débito com a 

reclamada. Por tais fatos postula pela declaração de inexistência de débito 

e pelos danos morais experimentados. Inexitosa a conciliação (Id 

12332496), sobreveio a contestação, em que a reclamada aduz 

preliminarmente ausência de condição de ação, alegando que a 

reclamante não procurou solucionar a lide administrativamente, inexistindo 

lide. Quanto ao mérito afirmou inexistência de dano que gerasse o dever 

de indenizar, postulando pela improcedência da demanda. Impugnada a 

contestação. (Id. 12433240). No mais relatório dispensado, nos termos do 

art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. A lide comporta julgamento antecipado, 

nos termos do art. 355, I, do NCPC, já que não há necessidade de 

produção de prova em audiência. Preliminarmente, no que concerne à 

ausência de interesse de agir, coaduno do entendimento de que 

desnecessário prévio pedido na via administrativa, especialmente diante 
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da previsão constante do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. 

Tenho que exigir o intentamento de pedido administrativo prévio para fins 

de pleito judicial afigura-se ofensa ao livre acesso ao Judiciário. Assim, 

refuto a preliminar argüida para fins de afastar a exigência de pedido 

administrativo prévio. Quanto ao mérito, a questão central reside na 

ocorrência ou não de falha na prestação de serviços por parte da 

reclamada. Nesse particular não se pode perder de vista o disposto no art. 

14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor 

de serviços: Art. 14. O fornecedor de serviços responde 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3º O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. (...) As controvérsias nesta demanda residem 

na existência de relação jurídica entre as partes e na inclusão do nome da 

reclamante ao cadastro de inadimplentes. Diante da relação de consumo 

entre as partes, fundamentado o pedido na alegação inexistência de 

negócio jurídico e de cobrança indevida, por certo que incumbiria à 

reclamada demonstrar o contrário. É justo que assim seja, pois, na 

condição de grande empresa, certamente dispõe – ou deveria dispor - de 

condições para demonstrar o fundamento das cobranças. Assim, não 

comprovada a relação jurídica pela reclamada, bem como a legitimidade 

dos débitos cobrados, reputo por inexistente a relação jurídica e indevidas 

as cobranças dos débitos. Doravante, passo a analise apenas em relação 

aos danos morais. Nessa toada, a resolução da contenda passa pela 

consideração da responsabilidade objetiva da reclamada no caso em tela. 

É dizer, a responsabilidade da demandada dispensa a prova de culpa, 

bastando ao consumidor a demonstração da conduta ilícita, do dano e do 

nexo causal. A conduta ilícita da reclamada está demonstrada na 

documentação que acompanha a inicial (Id. 9364040), porquanto levou o 

registro em cadastro de restrição ao crédito o nome da reclamante, sem 

que esta tenha dado causa a tal ação. O dano moral daí decorrente é o 

que se denomina dano moral “in re ipsa”, ou decorrente do ato ilícito em si, 

a dispensar prova específica, consoante tranquila orientação 

jurisprudencial: Recurso Inominado nº 0021734-07.2012.811.0001 Origem: 

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente: THIAGO LEONARDO 

ALVES DOS SANTOS Recorrido: OI S/A E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO NÃO 

RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR – VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA 

– FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR – ANÁLISE DE 

PROVAS – TELAS DE SISTEMAS – SEM VALOR PROBATÓRIO – FRAUDE 

EVIDENCIADA – DEVER DE CAUTELA – FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO 

NÃO OBSERVADO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – CULPA EXCLUSIVA DE 

TERCEIROS – INOCORRÊNCIA – NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR – RISCO 

DA ATIVIDADE ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS 

– INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – FIXAÇÃO DO QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

O consumidor tem direito à facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (artigo 6º, 

inciso VIII do CDC). Não sendo trazida tempestivamente para os autos 

cópia do contrato supostamente celebrado entre as partes, conclui-se 

pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das alegações 

autorais. Cópias de telas de sistemas de informática são insuficientes para 

comprovar a existência da relação jurídica entre as partes, visto que 

apócrifos e sem certificação técnica. O prestador de serviços deve ser 

cauteloso e observar a Função Social do Contrato para que os terceiros 

de boa-fé não sejam prejudicados com os efeitos de suas negociações. 

Havendo fraude na celebração de contratos, encontra-se caracterizado o 

ato ilícito. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser diligente na 

condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece 

de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). 4. No caso 

concreto, a condenação em indenização por danos morais, no valor de 

R$10.000,00, satisfaz ao caráter reparatório e repressor (STF RE 

447.584-7/RJ), servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta 

ilícita. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 217340720128110001/2014, HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/10/2014, 

Publicado no DJE 10/10/2014). Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, 

permite à reclamada a isenção de responsabilidade, quando comprovar 

que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. Não logrou êxito aquela, todavia, 

na demonstração de tais excludentes. Nesses termos, tenho por 

caracterizado o dano moral indenizável, e considerando a condição 

econômica das partes, o grau da ofensa, assim como o caráter 

punitivo/educativo da indenização do dano moral, reputo razoável a tal 

título o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). O decote da pretensão, 

todavia, não interfere no grau de procedência do pedido, como preconiza 

a Súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para o efeito de: a) declarar inexistência de 

negócio jurídico, bem como os débitos impugnados, devendo a parte 

reclamada cancelar os registros junto aos cadastros de proteção ao 

crédito; b) condenar a parte reclamada ao pagamento em favor da 

reclamante, a título de danos morais, do valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta 

sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da 

data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), considerando-se como tal a 

data do registro indevido. Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem 

prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das partes. Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005975-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA BORTOLON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT OAB - MT0016178A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Parte Autora: REQUERENTE: 

SILVANA BORTOLON Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - A parte reclamante, embora intimada 

(Id. 11449613238), injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com 

o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 168902 Nr: 2721-26.2017.811.0040
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO OTAVIO ANDRADE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADJA LAURA PLEUTIM DE 

DEUS - OAB:10382

 Vistos.

Considerando os poderes outorgados na procuração de fls.26/27 e a 

petição de fl.59, designo audiência para o dia 18 de maio de 2018, às 

16:20 horas, para apresentação da proposta de suspensão condicional do 

processo.

 Intime-se o acusado, na pessoa da Ilustre Advogada de fl. 59.

Após intime-se o réu e sua Ilustre Advogada.

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 106292 Nr: 9360-02.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR LEONEL BENITES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823

 Vistos etc.

Considerando o ofício em anexo, redesigno a Sessão de Julgamento para 

o dia 28 de maio de 2018, às 08h30min.

Mantenho inalteradas as demais determinações constantes na fl. 530.

Intimem-se, notifiquem-se e cientifiquem-se o MPE e a Defesa.

Intimem-se o MPE e a Defesa para manifestar acerca das testemunhas 

não localizadas.

Às providências, cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 180003 Nr: 9128-48.2017.811.0040

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057/MT

 Vistos etc.

Intime-se a defesa do reeducando na pessoa do Ilustre Advogado Dr. 

Marcos Rogério Mendes para manifestar nos autos acerca do cálculo de 

fl. 60, bem como acerca da Carta enviada pelo reeducando na fl. 67, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de comunicação a OAB-MT.

Após o decurso do prazo com ou sem manifestação, façam-se os autos 

conclusos.

Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 180003 Nr: 9128-48.2017.811.0040

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REEDUCANDO DR. MARCOS ROGERIO 

MENDES, PARA QUE NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS SE MANIFESTE NOS 

AUTOS, NOS TERMOS DA DECISÃO A SEGUIR TRANSCRITA: Vistos etc. 

Intime-se a defesa do reeducando na pessoa do Ilustre Advogado Dr. 

Marcos Rogério Mendes para manifestar nos autos acerca do cálculo de 

fl. 60, bem como acerca da Carta enviada pelo reeducando na fl. 67, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de comunicação a OAB-MT. Após o 

decurso do prazo com ou sem manifestação, façam-se os autos 

conclusos. Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 150953 Nr: 4592-28.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN DOUGLAS DE ABREU CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Militão De Freitas - 

OAB:19747/O, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/MT

 Intimação do advogado do reeducando Dr. João Carneiro Barros Neto, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste acerca do cálculo de 

pena de fl. 355.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 111619 Nr: 3624-66.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE CARLESSO PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIORDANO DIEGO PROCESKI - 

OAB:15.106-MT

 Processo nº. 3624-66.2014.811.0040.

Código nº. 111619.

Vistos etc.

Considerando o oficio em anexo do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal 

desta Comarca Dr. Anderson Candiotto, redesigno audiência de instrução 

para o dia 09 de maio de 2018 ás 16h10min.

Intimem-se e/ou requisitem-se as testemunhas e o acusado.

 Intime-se o i. Advogado de defesa.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Sorriso/MT, em 12 de dezembro de 2017.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 137732 Nr: 9498-95.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORTUNATO JOSÉ DE MEIRELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:

 Processo n.º 9498-95.2015.811.0040.

 Código nº. 137732.

 Vistos.

Com o objetivo de evitar prejuízos ao regular andamento da liturgia 

procedimental, assim como delongas na tramitação do processo, tendo em 

vista que os acusados JULIANO e RONALDO encontram-se em lugar 

incerto e não sabido, citados por edital não atenderam ao chamamento 

judicial e nem constituíram defensor, DETERMINO que seja procedido ao 

desmembramento do processo com relação aos acusados JULIANO DE 

SOUZA MENDES e RONALDO REIS RABELO, ‘ex vi’ do teor do contido no 

art. 80 do Código de Processo Penal, e decreto a suspensão do processo 

e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, 

remeta-se os autos ao arquivo provisório até eventual causa 

superveniente.

A escrivania, por ocasião do desmembramento do processo, deverá 

certificar, de forma pormenorizada, fazendo-se constar a perfeita 

indicação dos réus e seus respectivos processos.

Já com relação ao acusado Fortunato, não havendo a incidência de 

quaisquer das hipóteses delineadas pelo art. 397 do Código de Processo 

Penal, DESIGNO audiência de instrução, para que seja procedida a 

obtenção do depoimento das testemunhas arroladas, bem como a coleta 

do interrogatório do acusado FORTUNATO JOSÉ DE MEIRELES, para o dia 

14 de maio de 2018, às 13h30min.

 Intime-se o acusado e o Ilustre advogado de fl.109.
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Intimem-se e/ou requisitem-se testemunhas arroladas às fls. 72 e 109. 

Expeçam-se Carta Precatória para a oitiva das testemunhas que não 

residem nesta Comarca, se for o caso.

Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.

Sorriso/MT, em 15 de dezembro de 2017.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 155985 Nr: 6977-46.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO FERREIRA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057/MT

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifica-se que os fatos narrados na denúncia estão 

de acordo com as provas colhidas no Inquérito Policial, não existindo 

qualquer das hipóteses previstas nos incisos I, II e III do artigo 395 do CPP, 

pelo que foi a denuncia devidamente recebida às fls. 93/94 restando 

superada tal fase.

 Considerando-se que as alegações da defesa versam sobre o mérito da 

causa e, portanto, devem ser analisadas após a regular instrução criminal, 

por ocasião da prolação da sentença, bem como não se vislumbram 

elementos ensejadores da absolvição sumária do réu, porquanto não se 

mostram presentes nenhuma das situações elencadas pelo art. 397, do 

CPP, designo audiência para instrução e julgamento do processo para o 

dia 14 de maio de 2018, às 16h00m.

Expeça-se carta precatória para intimação do acusado para audiencia 

designada bem como realização do seu interrogatório.

Intime-se o Ilustre advogado de fls.106.

Ciência ao MP.

Intimem-se e/ou requisitem-se testemunhas arroladas às fls. 6. 

Expeçam-se Carta Precatória para a oitiva das testemunhas que não 

residem nesta Comarca, se for o caso.

Expeça-se o necessário para o devido cumprimento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 169299 Nr: 2951-68.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABINO MAGGIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARI LEOBET JUNIOR - 

OAB:21919/O

 Processo nº. 2951-68.2017.811.0040.

Código nº. 169299.

Vistos etc.

Diante da apresentação da defesa preliminar às fls. 58/70 sem qualquer 

matéria preliminar, designo Audiência de Instrução para oitiva das 

testemunhas de acusação e defesa e interrogatório do réu para o dia 14 

de maio de 2018, às 16h30m.

Intime-se o acusado e o Ilustre Advogado.

Ciência ao MP.

Intimem-se e/ou requisitem-se testemunhas arroladas às fls. 7 e 70. 

Expeçam-se Carta Precatória para a oitiva das testemunhas que não 

residem nesta Comarca, se for o caso.

Expeça-se o necessário para o devido cumprimento.

Cumpra-se.

Sorriso - MT, em 19 de dezembro de 2017.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 183188 Nr: 11023-44.2017.811.0040

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIMAR ARCANJO PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Espindola duarte - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TULIO OLIVEIRA ESPINDOLA 

DUARTE - OAB:

 Processo nº. 11023-44.2017.811.0040.

Código nº.183188.

PEP.

Vistos etc.

Primeiramente, deixo consignado que o MPE não se manifestou sobre o 

pedido da defesa de fls. 95/113, o que alterará o cálculo de pena de fls. 

79 e possivelmente o regime de cumprimento de pena, manifestação que 

será colhida em audiência.

Autos de Execução de Pena formalmente em ordem. Guia de execução 

conforme o art. 106, Lei 7.210/84.

Designo audiência admonitória para o dia 14 de maio de 2018, ás 

18h10min.

Em consulta aos Antecedentes Criminais do reeducando, verifica-se que 

não possui outro PEP em andamento.

 Intime-se o reeducando no endereço de fl. 94, para comparecer a 

audiência designada.

Após a realização da audiência e dado início ao cumprimento da pena, 

faça-se a Sra. Gestora o cálculo e liquidação da pena.

Do cálculo, ao Ministério Público. Após, à Defesa.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Sorriso/MT, em 01 de março de 2018.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113888 Nr: 5472-88.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REVELINO LEIISMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): REVELINO LEIISMANN, Cpf: 

63030322149, Rg: 04103599, Filiação: Terezinha V. Leismann e Selvino 

Leismann, brasileiro(a), natural de Arroio Trinta-SC, divorciado(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta que, no CRS, o denunciado Revelino Leismann, 

por várias vezes, ofereceu e entregou vantagem indevida, consistente 

nas quantias de RS100,00 (cem reais) a R$300,00 (trezentos reais), ao 

funcionário público, agente prisional Claudiney Marques Ferreira, para 

determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, sendo que em 

razão do recebimento de tais vantagens, o funcionário público, acima 

citado, por várias vezes, omitiu ato de ofício infringindo dever funcional, 

bem como, várias vezes, deixou de cumprir seu dever de vedar ao preso 

o acesso a aparelho telefônico. Ante o exposto, o Ministério Público 

denunciou Revelino Leismann como incurso no art. 333, parágrafo único, 

do Código Penal (por várias vezes).

Despacho: Vistos etc.Defiro o pedido de citação editalícia feito pelo MP, e 

determino a citação do acusado Revelino Leiismann por edital, com o 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme disposto no artigo 361 c/c o artigo 

365 do CPP.Decorrido o prazo, com ou sem a apresentação de defesa 

preliminar, venham os autos conclusos.Ciência ao MP.Cumpra-se.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Sorriso, 03 de abril de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123264 Nr: 1348-28.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ROSA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FONSECA COSTA - 

OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FERNANDO ROSA DO CARMO, Cpf: 

05584955914, Rg: 9.282.327-0, Filiação: Soely da Rosa do Carmo e Nelson 

Taborda do Carmo, data de nascimento: 14/09/1985, brasileiro(a), natural 

de Assis Chateubriand-PR, Telefone (66) 99956-1729. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O denunciado conduziu a motocicleta, marca Honda, 

modelo CG Titan, placa HTV-2664, com capacidade psicomotora alterada 

em razão da influência de álcool, na rodovia MT 242, nesta cidade de 

Sorriso/MT. Ante o exposto, o Ministério Público denunciou FERNANDO 

ROSA DO CARMO como incurso no art. 306, caput, da Lei n° 9.503/97.

Despacho: Vistos.Defiro o pedido de citação editalícia feito pelo MP, e 

determino a citação do(a) acusado(a) por edital, com o prazo de 15 

(quinze) dias, conforme disposto no artigo 361 c/c o artigo 365 do 

CPP.Decorrido o prazo, com ou sem a apresentação de defesa preliminar, 

venham os autos conclusos.Ciência ao MP.Cumpra-se.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Sorriso, 27 de março de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96917 Nr: 8909-11.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO GIACOBBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCIANO GIACOBBO, Rg: 1651964-7, 

Filiação: Edite Inocente Rossatto* e Pedro Giacobbo, data de nascimento: 

19/12/1985, brasileiro(a), natural de Terra Nova do Norte-MT. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Apurou-se que o denunciado possuia arama de fogo e 

munição, consistente em 01 (uma) espingarda, marca CBC, modelo 151, 

calibre nominal 28, número de série 1535473, fabricação nacional, e 02 

(dois) cartuchos calibre 28 intactos (laudo pericial de fls. 29-30, do IP), de 

uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal 

ou regulamentar. Ante o exposto, o Ministério Público denunciou LUCIANO 

GIACOBBO como incurso no artigo 12, da Lei n° 10.826/03.

Despacho: Vistos etc.Defiro o pedido de citação editalícia feito pelo MP 

fl.69, e determino a citação do(s) acusado(s) por edital, com o prazo de 15 

(quinze) dias, conforme disposto no artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo, 

com ou sem a apresentação de defesa preliminar, venham os autos 

conclusos.Ciência ao MP.Cumpra-se.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Sorriso, 27 de março de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111201 Nr: 3282-55.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO RICARDO DA SILVA SANTOS, 

Cpf: 04987669188, Rg: 2570753-1, Filiação: Elcinda Gomes da Silva 

Santos*, data de nascimento: 26/11/1993, brasileiro(a), natural de 

Poconé-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: VISTOS.Esgotadas as possibilidades de localização pessoal, 

CITE-SE o réu, POR EDITAL, na forma dos artigos 361/365 do Código de 

Processo Penal. Decorrido o prazo do edital e não havendo 

comparecimento do acusado, voltem os autos conclusos para análise dos 

demais pedidos ministeriais.CUMPRA-SE.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Resumo da Inicial: N o dia 11 de outubro de 2013, por volta de 02h, no 

pátio da 37° Ciretran, nesta urbe, o denunciado, mediante escalada e 

concurso com o adolescente Kauê Souza Rodrigues, tentou subtrair para 

si coisa alheia móvel, consistente em 2 (duas) rodas de motocicleta, 01 

(uma) catraca, 1 (um) par de pastilhas de freio e diveros parafusos, de 

veículos que estão apreendidos nos autos de apreensão de fls. 18 do IP. 

bem como, o denunciado corrompeu o adolescente Kauê Souza Rodrigues 

de 17 (dezessete) anos, com ele praticando infração penal. Ante o 

exposto, o Ministério Público o denunciou como incurso no artigo 155, §4°, 

incisos II e IV (escalada e concurso de agentes) c.c. artigo 14, inciso II, 

ambos do Código Penal e art. 244-B (corrupção de menores) da Lei n° 

8.069/1990.

Sorriso, 27 de março de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85042 Nr: 4342-68.2011.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SERGIO MOREIRA, Rg: 083721195, 

Filiação: Cândido Moreira e Laudelina Duffeck Moreira, data de nascimento: 
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07/10/1968, brasileiro(a), natural de Catanduvas-SC, solteiro(a), 

garçon/operador de máquinas, Telefone 9954-4512. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O denunciado portava uma arma de fogo, marca ROSSI, 

tipo revólver, calibre 22 LR, com numeração raspada, de uso permitido, 

sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 

bem como, após ter ingerido expressiva quantidade de bebida alcóolica, 

estando com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior 

a 6 (seis) decigramas, conduziu o veículo marca/modelo VW/Gol, placa 

JYS-7234. Anteo o exposto, o Ministério Público denunciou SÉRGIO 

MOREIRA como incurso no art. 16, inciso I, da Lei n° 10.826/03, e no art. 

306, caput, da Lei 9.503/97, em concurso material de crimes (art. 69, 

caput, do Código Penal).

Despacho: Inquérito Policial - Código Apolo 85042Indiciado: Sergio 

MoreiraVistos em correição. Encontrando-se presentes os indícios da 

autoria e da materialidade, recebo a denúncia em todos os seus termos e 

para todos os efeitos legais, contra Sergio Moreira (CNH à fl. 19), como 

incurso nas penas do artigo 16, parágrafo único, inciso I da Lei n. 

10.826/03 e artigo 306 da Lei n. 9.503/97 c/c artigo 69, caput, do Código 

Penal.Tendo em vista a vigência do Provimento 41/2011 – CGJ, defiro a 

cota ministerial de fl. 56. Diligencie Senhora Gestora Judiciária no 

cumprimento conforme requestado.Determino que seja a arma apreendida 

(f l .  18) encaminhada ao 44º Batalhão de Infantar ia 

Motorizado.Encaminhe-se o presente inquérito policial ao cartório 

distribuidor, a fim de ser convertido em ação penal. Cite-se o acusado 

para oferecer resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias (CPP, artigo 396), momento em que poderá argüir preliminares e 

alegar o que interessar à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, inclusive especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas (CPP, Artigo 396-A).(...)Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Sorriso, 07 de dezembro de 2011. Débora Roberta Pain Caldas 

Juíza de Direito

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Sorriso, 27 de março de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 153751 Nr: 5736-37.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAIR VIEIRA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Certifico e dou fé que remeto o presente ao setor de matéria para 

imprensa, a fim de INTIMAR a parte requerida, acerca da audiência que se 

realizará no dia 26/04/2018, com início às 15h, no fórum desta comarca.

 Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 128587 Nr: 4533-74.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE SENTENÇA

PRAZO: 60 DIAS

AUTOS Nº 4533-74.2015.811.0040

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU(S): EDILSON SILVA DOS SANTOS, filiação: Ireni Silva dos Santos e 

Mario Lazaro dos Santos, data de nascimento 25/08/1990, brasileiro, 

natural de São Mateus do Maranhão/MA, solteiro, endereço na Rua das 

Palmeiras, 388, bairro: Jardim Europa, Sorriso/MT, atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos 

autos e a seguir transcrita, bem como, INFORMAR SE O MESMO DESEJA 

RECORRER DA SENTENÇA.

 DECISÃO/DESPACHO: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia 

para o fim de CONDENAR o acusado EDILSON SILVA DOS SANTOS, 

devidamente qualificado, da prática da infração penal de furto simples, na 

forma prevista no art. 155 do Código Penal. Passo, portanto, como forma 

de dar vazão ao princípio da individualização da pena, de estirpe 

constitucional [art. 5.º, inciso XLVI da CRFB/88], à dosimetria da sanção 

penal a ser infligida ao réu.Primeiramente, no que diz respeito aos 

antecedentes criminais, entendo que os registros indicados no âmbito dos 

documentos juntados às fls. 57 e 130, que referem à existência de ação 

penal, não devem ser considerados em prejuízo do réu, como indicadores 

de maus antecedentes, em razão do princípio constitucional da presunção 

da inocência [art. 5.º, inciso LVII da CRFB/88]. Isso importa considerar, por 

via de arrastamento, que precedentemente ao trânsito em julgado da 

sentença penal condenatória é defeso atribuir sanção criminal a alguém ou 

extrair efeito jurídico próprio da condenação, sob pena de configurar-se 

condenação hipotética e antecipada em processo em que o acusado 

pode, a título de cogitação, restar inclusive absolvido. Portanto, revela-se 

extremamente precipitado reconhecer-se como registro indicador de 

antecedentes criminais negativos fatos pretéritos que tenham ocasionado 

inquéritos policiais arquivados e/ou pendentes e ações penais 

desguarnecidas de sentença condenatória com o trânsito em julgado 

[Súmula n.º 444 do STJ]. Dessa forma, considero que tal rubrica é incapaz 

de gerar registro desfavorável a requerida. Não existem nos autos dados 

técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter 

positivo ou negativo, sobre a personalidade do agente e a sua conduta 

social. Em verdade, a personalidade e a conduta social do acusado não 

deveriam, sequer, ser alvo de exame e análise pelo hermeneuta, quando 

da fixação da reprimenda penal, pois características fundamentalmente 

pessoais não poderiam ser hábeis a influenciar, positiva ou 

negativamente, no processo de dosimetria da sanção penal, que deve 

simplesmente impor uma sanção pela conduta desenvolvida — 

objetivamente considerada —, não se orientando por noções morais 

permeadas por extremo subjetivismo e de repercussões, no plano prático, 

discutíveis — exteriorização do princípio da secularização.Sob outro 

aspecto, quanto à culpabilidade, às circunstâncias do crime, ao 

comportamento da vítima, às conseqüências e aos motivos do crime, 

penso que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis 

ao acusado, visto que o seu cerne não descambou para excessos 

reprováveis no seio social.Destarte, considerando as circunstâncias 

judiciais do art. 59 do Código Penal, cuja análise foi dissecada 

anteriormente e extratifica a maioria unânime daquelas que foram 

reputadas favoráveis, fixo a PENA-BASE imputada ao réu em 01 (um) ano 

de reclusão, mínimo legal.Feito isso, passo a fixação da PENA 

PROVISÓRIA. Não vislumbro a ocorrência de circunstâncias agravantes. 

D’outra banda, observa-se que o réu confessou a autoria do delito [art. 65, 

inciso III, alínea ‘d’ do Código Penal] (interrogatório judicial acostado nas fls. 

125 e 127), cuja análise já foi realizada. Contudo, não obstante tenha 

posicionamento pessoal em rota de contraposição, cedo espaço ao 

torrencial entendimento jurisprudencial que preconiza que a incidência da 

circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do 

mínimo legal [Súmula n.º 231 do STJ]. Deixo, portanto, à luz de tais 

premissas, de concretizar a implementação da circunstância atenuante, de 

tal sorte que deverá ficar a pena provisória fixada no patamar equivalente 

a 01 (um) ano de reclusão.Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA 

DEFINITIVA, que fica fixada em 01 (um) ano de reclusão, em razão da 
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ausência de causa de aumento e diminuição da pena.Ainda, em razão da 

cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao réu a pena de multa, que ora 

vai fixada em 13 (treze) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário 

mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde 

aquela data, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal, anteriormente perquiridas — em análise retrospectiva — e a 

gravidade do delito, assim como em face da situação econômica do réu.A 

pena será cumprida em regime ABERTO, inicial, em conformidade com o 

comando normativo estampado no art. 33, § 2.º, alínea ‘c’ do Código 

Penal.Presentes as condições do art. 44 do Código Penal, Ordeno a 

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS PENAS 

RESTRITIVAS DE DIREITOS [art. 44, § 2.º do Código Penal], a seguir 

delineadas: a) prestação de serviços à comunidade ou à entidades 

assistenciais, de acordo com as aptidões do réu, à razão de uma hora de 

tarefa por dia de condenação; devendo perdurar, sua duração, pelo 

mesmo período indicado para pena privativa de liberdade substituída — 01 

(um) ano de reclusão —, sendo facultado ao condenado cumpri-la em 

prazo menor, na forma do disposto nos art. 46, § 4.º c/c o art. 55 ambos 

do Código Penal; b) prestação pecuniária [art. 45, § 1.º do Código Penal], 

consistente no pagamento da quantia equivalente a 01 (um) salário mínimo 

vigente há época da prolação do presente veredicto, em gêneros 

alimentícios que compõem a cesta básica, a ser endereçada à entidade 

assistencial e filantrópica a ser definida em sede de execução criminal, 

franqueando a possibilidade de o condenado adimplir a obrigação em 04 

(quatro) prestações de idêntico valor.Concedo ao requerido Edilson Silva 

dos Santos o direito de apelar em liberdade, exceto se por outro motivo 

não estiver preso, em razão da ausência, no caso concreto, de 

ressonância nas hipóteses previstas para prisão preventiva, não sendo 

recomendado o recolhimento do requerido à prisão [art. 312 e art. 387, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal].Isento o 

sentenciado do pagamento das custas e despesas processuais, haja 

vista ter sido assistido pela Defensoria Pública. Transitada em julgado a 

sentença e mantida a condenação:a) preencha-se e remeta-se o boletim 

individual estatístico ao Departamento de Informática Policial [art. 809, 

incisos VI e VII do Código de Processo Penal];b) forme-se e remeta-se o 

processo de execução à Vara das Execuções Criminais [art. 105 da Lei 

n.º 7.210/1984].D’outra banda, no que tange à questão alusiva à 

suspensão dos direitos políticos, a que faz menção o art. 15, inciso III da 

CRFB/88, penso que a sua concretização não ser afigura viável na 

hipótese concreta. E, isso se justifica porque, como forma de dar vazão 

ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade — também conhecido 

como princípio da proibição de excesso —, da individualização da pena e 

da motivação das decisões judiciais, alçados ao ‘status’ de postulados de 

estirpe constitucional [art. 1.º, inciso III, art. 3.º, inciso I, 5.º, incisos LIV e 

XLVI e art. 93, inciso IX, todos da CRFB/88], há a necessidade de se 

traçar um liame de pertinência, a ser entrelaçado entre a suspensão dos 

direitos políticos (efeito) e a natureza e a gravidade da ação humana que 

deu azo ao delito, assim como a quantidade e a modalidade de execução 

da pena (causa primária), para que, somente então, seja aquilatada, por 

parte do hermeneuta, a necessidade/conveniência da adoção da medida 

de privação. A aplicação irrestrita do comando normativo estampado no 

art. 15, inciso III da CRFB/88, de molde a englobar indiscriminadamente 

casos de condenação por crimes culposos, delitos de menor potencial 

ofensivo, demais infrações penais que a legislação de direção impõe a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a 

suspensão condicional da pena, não só profana os postulados reitores da 

matéria, como também não traduz o verdadeiro propósito da norma, que 

passa a noção de que a condenação criminal, que habilita a privação do 

exercício dos direitos políticos, relaciona-se àquela que, em função da 

privação da liberdade do indivíduo, a fruição deste direito encontra-se 

obstaculizado.Da sentença, intimem-se o Ministério Público, o patrono do 

réu e o réu, pessoalmente, indagando a ele sobre o desejo de recorrer o 

que será feito mediante termo, tudo a teor dos itens 7.14.2 e 7.14.2.1 da 

CNGCGJ/MT.Declaro esta por publicada com a entrega em Secretaria da 5ª 

vara. Dispensado o registro, na forma prevista na CNGC/MT. Intimem-se e 

Cumpra-se.Às providências.Sorriso/MT, 28 de abril de 2016.Emanuelle 

Chiaradia Navarro ManoJuíza de Direito

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Sorriso - MT, 3 de abril de 2018.

Lidiane Dias de Campos Maraschin

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 156469 Nr: 7282-30.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIANCA DOS SANTOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa a 

fim de apresentar suas alegações finais, no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 89964 Nr: 1589-07.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRAN MASIERO BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IRAN MASIERO BRANDÃO, Cpf: 

02478298112, Rg: 17228298, Filiação: Valdir Alves Brandão e Terezinha 

Masiero, data de nascimento: 06/03/1989, brasileiro(a), natural de 

Barracão-PR, solteiro(a), operador de máquinas, Telefone 9646-1302. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, 

para que apresente o NÚMERO DA CONTA BANCÁRIA E AGÊNCIA, PARA 

QUE SEJA FEITA A RESTITUIÇÃO DO DEPÓSITO VINCULADO AOS 

PRESENTES AUTOS.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Sorriso, 03 de abril de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 84949 Nr: 4242-16.2011.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO RODRIGUES DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROGERIO RODRIGUES DO PRADO, Cpf: 

04642753931, Rg: 4.897.610, Filiação: Valdemar Rodrigues do Prado e 

Lucia Rodrigues do Prado, data de nascimento: 12/02/1984, brasileiro(a), 

natural de Seara-SC, solteiro(a), motorista, Telefone 66-9608-2247. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, 

para que INFORME O NÚMERO DA CONTA BANCÁRIA E AGÊNCIA, PARA 

QUE SEJA FEITA A RESTITUIÇÃO DA FIANÇA DOS PRESENTES AUTOS.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Sorriso, 03 de abril de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 146657 Nr: 2305-92.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LIGIA PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa a 

fim de apresentar suas alegações finais, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166711 Nr: 1450-79.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA, 

WELLINGTON BELÉ, EUZINETE BARBOSA DA SILVA, RODRIGO 

APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CÉLIO REIS DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 1450-79.2017.811.0040, 

Protocolo 166711, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 128499 Nr: 4490-40.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO SEIJI SOARES ORIKASSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGDA MIRIAN SCHMIDT - 

OAB:13070/MT

 Certifico e dou fé que, considerando a certidão de fls. 171, até o presente 

momento, a irmã do denunciado CASSIO SEIJI SOARES ORIKASSA, a Sr.ª 

Nayhany Soares Rodrigues, não compareceu nesta secretaria, para 

informar os dados bancários necessários à restituição do valor 

apreendido.

Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 266572 Nr: 29530-08.2017.811.0055

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: CARTÓRIO 1º OFICIO TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZA BORGES SILVA THÉ 

FREIRE - OAB:11.248

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que encaminho os autos para matéria de imprensa, com a 

finalidade de intimar a advogada da BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA, 

Dra. LUIZA BORGES SILVA THÉ FREIRE, OAB-MT 11.248, acerca da 

decisão de fls. De fls. 507, a seguir transcrito: Vistos. De início, no que se 

refere ao pleito de fl. 506, em análise aos documentos de fls. 05/477, 

depara-se, em sua maioria, com cópia dos aludidos documentos. Veja-se 

que, no que se refere às cópias, não se vê razão para o aludido 

desentranhamento, uma vez que, como fora juntado com propósito de 

garantir os autos, seu desentranhamento somente se faria com a 

substituição por cópia reprográfica e, como já dito, como já se depara com 

cópia, não há qualquer prejuízo a quem quer que seja a sua permanência 

nos autos.

Logo, DEFIRO parcialmente o pleito em questão, de modo que 

DESENTRANHEM-SE apenas os documentos originais que instruíram a 

inicial, substituindo-os por cópias reprográficas, às expensas da parte 

autora, mantendo-se nos autos, tal como ali consta, àqueles que se 

tratarem de cópias reprográficas. Após, AO ARQUIVO com as anotações 

e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS.

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 131541 Nr: 1281-57.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONICA SANTANA DE GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DAS CLINICAS DE TANGARÁ DA 

SERRA LTDA., CLAUDIO ANTONIO COZZANI RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23.195, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT, 

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Ante o exposto, NÃO ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão indenizatória fundada em danos 

morais.CONDENO a parte demandante ao pagamento das despesas, 

custas e honorários advocatícios, ARBITRADOS estes em 10 % sobre o 

valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, contudo, a 

condenação permanecerá suspensa por força do artigo 98, § 3º, do CPC, 

tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita (fl. 

29).JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC. P.I.C.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com 

as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 107776 Nr: 6466-81.2008.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCOLINO BOFF SOBRINHO, MARIA 

STEFANI BOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABIDIAS JOSÉ DE SOUZA JUNIOR 

- OAB:, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT, MARCELO AUGUSTO 

BORGES - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Em atendimento ao Art. 530, II da CNGC e diante das Atas de Leilão 

Negativo de fls. 303/304, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para 

que se manifestem nos autos e requeiram o que de direito, no prazo de 15 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 148981 Nr: 8923-47.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA GONÇALVES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBM SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI F. VILELA PLETSCH - 

OAB:16261-0, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 Em atendimento ao Art. 530, II da CNGC e diante da petição de fls. 

233/235, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa, 

a fim de intimar os advogados da parte autora para que se manifestem nos 
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autos acerca da referida petição, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 194472 Nr: 10493-63.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO GOMES, ABADIA SOARES GOMES, MARILDA 

GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUSSIVEL ANDERSON SOUZA SANTOS, 

ZORAIDE MASSON, MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A, JUCELI F. VILELA PLETSCH - 

OAB:16261-0, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 Em atendimento ao Art. 530, II da CNGC e diante da decisão de fls. 

530/532, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa, 

a fim de intimar os advogados das partes para, no prazo de 15 dias, 

manifestarem sobre o cálculo apresentado às fls. 535/538, oportunidade 

em que a parte executada, se não discordar do cálculo e houver parcela 

restante, deverá depositar eventual débito remanescente, sob pena de 

penhora "on line".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 100681 Nr: 7747-09.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BRUNETTA, ESPOLIO DE HENRIQUE 

JOÃO BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MENDES DE OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:OAB/RJ: 134.474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668/MT, SÉRGIO ANTÔNIO MEDA - OAB:6.320, 

Taísa Fernandes da Silva Peres - OAB:12815-MT

 Em atendimento ao Art. 530, II da CNGC e diante da decisão de fl. 470, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa, a fim de 

intimar os advogados da parte exequente/cessionária para, caso queira, 

no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o andamento 

do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 265572 Nr: 28863-22.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HYORRANA TAISSA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 Certifico que nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007 - CGJ, impulsiono os autos para intimação da parte autora na 

pessoa de seus advogados, para no prazo de 15 dias querendo impugnar 

a contestação de fl. 65/70.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 266498 Nr: 29471-20.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALE DA SERRA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA - ME, EDSON SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Art. 530, II da CNGC, impulsiono os autos ao setor de 

matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 87 requerendo a 

complementação das diligências no valor de R$ 2.486,00 (Dois mil e 

quatrocentos e oitenta e seis reais), devendo a respectiva guia de 

pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou 

através do link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 162772 Nr: 14426-15.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HV, ML, LA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Art. 530, II da CNGC e diante do teor do ofício de fl. 

89-verso, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa, 

a fim de informar os advogados da parte autora de que a Carta Precatória 

expedida nestes autos às fls. 84/84-verso e distribuída sob o nº 

24968-95.2017.811.0041 - Código: 1261675 para o Juízo da 1ª Vara Cível 

da Comarca de Cuiabá/MT, foi redistribuída para a 10ª Vara Cível daquela 

Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 228022 Nr: 16733-34.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Art. 530, II da CNGC e diante da devolução da carta 

precatória e certidão negativa de fls. 51/52, impulsiono os presentes autos 

ao setor de matéria de imprensa, a fim de intimar os advogados da parte 

autora para que se manifestem nos autos e requeiram o que de direito, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 263454 Nr: 27305-15.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANIR AP SOUZA 65486927134

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA HERTEL MALUCELLI - 

OAB:31408, PRISCILA MORENO DOS SANTOS - OAB:70981-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Art. 530, II da CNGC e diante da decisão de fl. 29, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa, a fim de 

intimar os advogados da parte autora para efetuar o pagamento das 

custas ao contador não oficializado no valor de R$ 100,45 (Cem reais e 

quarenta e cinco centavos(, que deverá ser depositado na conta corrente 

104126-6, agência 1321-8, do Banco do Brasil S/A, em nome de Josué 

Matheus de Mattos, CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos 

autos, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção, conforme preceitua o 

artigo 321, parágrafo único, do CPC. Outrossim, informo que em relação 

aos valores recolhidos às fls. 26-verso e 31, deverá ser solicitado o 

ressarcimento/devolução à Diretoria do Foro desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 133753 Nr: 3740-32.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE FIRMINO MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RICARDO BURGOS PINHEIRO, JOSE 

MESSIAS PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE GALDINO 

BARREIROS - OAB:14.167/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - 

OAB:OAB/MT 16.155

 Em atendimento ao Art. 530, II da CNGC e diante da decisão de fls. 

588/588-verso, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa, a fim de intimar os advogados da parte exequente para, no 

prazo de 15 dias, apresentar o cálculo atualizado da dívida, com o decote 

dos bens adjudicados e dos valores depositados em Juízo (fls. 584/586), 

pugnando o que entender de direito para o andamento do feito.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 266816 Nr: 29716-31.2017.811.0055

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA FERREIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA, ESPOLIO 

DE ANTONIO NUNES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:21994/O, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - OAB:13966, 

TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - OAB:MT 14.210

 Efetuar a CITAÇÃO da parte oposta, na pessoa de seus advogados, para 

contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 683, parágrafo 

único, CPC).

Kamila T Padilha

Estagiária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 159203 Nr: 7951-43.2013.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOG, KROG, VFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANUELLY PEREIRA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 22.442-A

 Intimação da parte executada, por meio de seu advogado(a) constituido, 

acerca da penhora de fl. 116, para manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Kamila T Padilha

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 266673 Nr: 29596-85.2017.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AMRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGS, ABVDS, PRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fl. 30, que nos 

termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGCJ, impulsiono estes 

autos, a fim de intimar a parte autora a manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 205649 Nr: 19315-41.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fl. 149, que nos 

termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGCJ, impulsiono estes 

autos, a fim de intimar a parte autora a manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 210993 Nr: 2858-94.2016.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDSRADO, MCRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 10.186

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA PERON GILI - 

OAB:16474, WALLYNTON MATIAS MONTEIRO - OAB:OAB/MT 17.204

 Certifico, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fl. 476, que nos 

termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGCJ, impulsiono estes 

autos, a fim de intimar as partes a manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) 

dias.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134872 Nr: 4994-40.2011.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSNI LOCKS, SEDENI LUCAS LOCKS, IVONETE 

RAFFAELLI LOCKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO KAVA - 

OAB:32308/PR, IGOR GIRALDI FARIA - OAB:7245/MT, LUIZ RODRIGUES 

WAMBIER - OAB:OAB/MT14469-A

 Intimação do advogado da parte requerida, para no prazo de 05 (cinco) 

dias promover o pagamento das custas processuais ao FUNAJURIS no 

valor de R$ 13.283,64 (treze mil, duzentos e oitenta e três reais e 

sessenta e quatro centavos) podendo as guias serem retiradas em 

qualquer posto do Funajuris ou no site www.tjmt.jus.br, juntando-as aos 

autos devidamente recolhidas, bem como efetuar o pagamento do 

DISTRIBUIDOR/CONTADOR não oficializado no valor de R$ 100,45 ( cem 

reais e quarenta e cinco centavos), depositando na c/c 104126-6, Ag. 

1321-8, Banco do Brasil S/A, em nome de Josué Matheus de Mattos, CPF 

238 698 799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. 

Bem como em cumprimento ao Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja 

pagamento será emitida certidão de débito consistente ao valor das custas 

cobradas e taxas a ser encaminhado ao DCA (departamento de controle e 

arrecadação TJ-MT) para serem distribuídos ao tabelionato de protesto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102305/4/2018 Página 287 de 689



 Cod. Proc.: 271589 Nr: 2431-29.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA FEDERAL DIAMANTINO-MT, CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIORDAN DUARTE PAHIN CRIVELETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/MT, SEBASTIÃO PEREIRA DE CASTRO - OAB:4238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 216,70 (duzentos e dezesseis reais 

e setenta centavos), referente à complementação de diligência solicitada 

pelo oficial de justiça MAURICIO GRECO SORROCHE, mediante guia a ser 

emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 229063 Nr: 17724-10.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15152/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISIA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:OAB/RN 1853, HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - 

OAB:221386

 Certifico que os recursos de apelação de fls. 136/150 e de fls. 170/183 e 

as contrarrazões de fls. 184/194 são tempestivos. Outrossim, certifico 

que intimo a parte requerida para, nos termos do artigo 1010, § 1.º, do 

CPC, apresentar contrarrazões ao recurso de fls. 170/183, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 157816 Nr: 6408-05.2013.811.0055

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON DE OLIVEIRA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o preparo da carta precatória expedida nos autos, para 

cumprimento na Comarca de Alta Floresta-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 13379 Nr: 2391-77.2000.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ GIROTTO, ELIZETE APARECIDA 

OLIANE GIROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308-A/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Certifico que o advogado JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO 

(OAB/MT 5897-A) levou os presentes autos com carga rápida e até o 

presente momento não providenciou a sua devolução. Sendo assim, 

impulsiono os presentes autos e intimo-o para que devolva os autos, no 

prazo de três dias, nos termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 

1º, 2º e 3º do NCPC, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 142029 Nr: 1394-74.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO BERNARDO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DORÁCIO MENDES - 

OAB:SP 136.709, MAURÍCIO DORÁCIO MENDES - OAB:SP 133.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Certifico que intimo a parte requerida para se manifestar sobre a petição 

de fl. 220, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 275030 Nr: 4971-50.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, ROMEU JOSE CIOCHETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALGOMAR IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO 

PRODUTOS AGROPECUÁRIA LT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAJÁ REZENDE DE LACERDA - 

OAB:MT 11.987

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do valor de R$ 1.607,76 (mil, seiscentos e sete reais 

e setenta e seis centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pelo oficial de justiça ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO, mediante 

guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue 

a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 55059 Nr: 4641-73.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON JOSE RITZMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRÉ RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11.985, JULIANO RICARDO SCHMITT - 

OAB:20.875-SC

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de intimação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência ao oficial de justiça, no bairro Vila Alta, a ser depositada em guia 

própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia 

de diligência", juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 228444 Nr: 17091-96.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE MOTOS E PEÇAS SANSAO 

EIRELI, ADENIR SANSÃO DURAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o preparo da carta precatória expedida nos autos, a ser cumprida 

na Comarca de Várzea Grande-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 272542 Nr: 3084-31.2018.811.0055

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

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

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY JUNIOR BILMAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 73,48 (setenta e três reais e 

quarenta e oito centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pelo oficial de justiça EDSON OSMAR ALVIANO COSTA, 

mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link 

s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 267596 Nr: 30360-71.2017.811.0055

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLY EICH ALVES, AYRTON FREITAS REGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA, 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, AYRTON FREITAS REGO - OAB:21817-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS VINICIUS DE 

MORAIS JUNQUEIRA - OAB:SP:175.803-B, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065, SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10908/MT

 Certifico que os embargos de declaração de fls. 34/38 apresentados pela 

requerida MOTOMAGAZNE são tempestivos. Sendo assim, em razão de 

possuírem caráter de infringentes, nos termos do artigo 1023, § 2.º, intimo 

a parte autora para se manifestar, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 121049 Nr: 236-52.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO MARINO BARBOSA PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para se manifestar sobre a certidão 

negativa de fl. 119-verso, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 271378 Nr: 2288-40.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS FAVORITO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 2.241,14 (dois mil duzentos e 

quarenta e um reais e quatorze centavos), referente à complementação 

de diligência solicitada pelo oficial de justiça MARCOS ANTONIO 

DETOFFOL, mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, 

c u j o  l i n k  s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 266133 Nr: 29265-06.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIMIR VERONESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 1.543,08 (hum mil e quinhentos e 

quarenta e três reais e oito centavos), referente à complementação de 

diligência solicitada pelo oficial de justiça ALLANA KAREN KAWANO, 

mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link 

s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 195198 Nr: 11006-31.2015.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MARIO AFRA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 122/127 foi interposto pela 

parte autora no prazo legal. Sendo assim, nos termos do artigo 1010, § 

1.º, do CPC, intimo a parte requerida para contrarrazoar referido recurso, 

no prazo de 15 (quinze)dias.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 204650 Nr: 18492-67.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO DE 

COBRANÇA proposta por Claudemir de Souza em face do Município de 

Tangará da Serra, para condenar este à revisão dos vencimentos da 

parte autora, respeitada a prescrição quinquenal, atinente ao pagamento 

das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, 

acaso apurada defasagem remuneratória em sede de liquidação por 

arbitramento, observando-se o percentual eventualmente aquilatado na 

alusiva fase, levando em conta a URV da data do efetivo pagamento nos 

meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, sendo necessário, o 

requerido poderá ser utilizados cálculos de conversão de servidores 

paradigmas. Saliente-se, por oportuno, que o término do direito a 

incorporação do índice a ser obtido em liquidação deve ocorrer no 

momento em que a carreira do servidor passar por reestruturação 

financeira, desde que supra, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, o que poderá ser comprovado na alusiva fase 

processual.Anoto, ainda, que o eventual percentual positivo obtido deverá 

incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no 

mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

em seus vencimentos o alusivo percentual. Em sequência, forte no artigo 

487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Sentença sujeita a remessa necessária, nos termos do artigo 496, 
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inciso I, do novo Código de Processo Civil, de modo que decorrido o prazo 

recursal deverá ser procedida com o encaminhamento dos autos à 

Superior Instância.Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção das 

formalidades de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 02 de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 205632 Nr: 19281-66.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GERALDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por Maria Geralda dos Santos em 

face do Município de Tangará da Serra, para condenar este à revisão dos 

vencimentos da parte autora, respeitada a prescrição quinquenal, atinente 

ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real 

para URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede de 

liquidação por arbitramento, observando-se o percentual eventualmente 

aquilatado na alusiva fase, levando em conta a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, sendo 

necessário, o requerido poderá ser utilizados cálculos de conversão de 

servidores paradigmas. Saliente-se, por oportuno, que o término do direito 

a incorporação do índice a ser obtido em liquidação deve ocorrer no 

momento em que a carreira do servidor passar por reestruturação 

financeira, desde que supra, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, o que poderá ser comprovado na alusiva fase 

processual.Anoto, ainda, que o eventual percentual positivo obtido deverá 

incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no 

mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

em seus vencimentos o alusivo percentual. Em sequência, forte no artigo 

487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Sentença sujeita a remessa necessária, nos termos do artigo 496, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil, de modo que decorrido o prazo 

recursal deverá ser procedida com o encaminhamento dos autos à 

Superior Instância.Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção das 

formalidades de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 02 de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 164650 Nr: 2715-76.2014.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATÃO IMOBILIÁRIA LTDA, SEBASTIÃO DE 

OLIVEIRA PINTO, APARECIDA DA SILVA PINTO, MUNICIPIO DE TANGARÁ 

DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA PERON GILI - 

OAB:16474, WALLYNTON MATIAS MONTEIRO - OAB:OAB/MT 17.204

 Processo nº 2715-76.2014 (Cód. 164650)

VISTOS, ETC.

Aguarde-se o decurso do prazo confirmado no acórdão, devendo os 

autos permanecer no arquivo provisório.

Após, certifique-se e conclusos.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 2 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 104903 Nr: 3714-39.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREONICE ORLANDA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, 

NEWTON TARUFI, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9413, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7650-B, PEDRO OVELAR - OAB:6270

 Processo nº 3714-39.2008 (Cód. 104903)

VISTOS, ETC.

Considerando a exiguidade do prazo para a intimação das partes da data 

agendada para a perícia médica, notadamente, pelo fato de ser necessária 

a intimação da Fazenda pública por remessa dos autos, determino a 

intimação do perito para que forneça nova data, observando os termos da 

decisão de fls.701/704, ressaltando que poderá agendar para período 

posterior ao seu retorno.

Cumpra-se.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 206578 Nr: 20114-84.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENICE DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI F. VILELA PLETSCH - OAB:16261-0, 

WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por Helenice dos Santos Silva em 

face do Município de Tangará da Serra, para condenar este à revisão dos 

vencimentos da parte autora, respeitada a prescrição quinquenal, atinente 

ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real 

para URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede de 

liquidação por arbitramento, observando-se o percentual eventualmente 

aquilatado na alusiva fase, levando em conta a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, sendo 

necessário, o requerido poderá ser utilizados cálculos de conversão de 

servidores paradigmas. Saliente-se, por oportuno, que o término do direito 

a incorporação do índice a ser obtido em liquidação deve ocorrer no 

momento em que a carreira do servidor passar por reestruturação 

financeira, desde que supra, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, o que poderá ser comprovado na alusiva fase 

processual.Anoto, ainda, que o eventual percentual positivo obtido deverá 

incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no 

mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

em seus vencimentos o alusivo percentual. Em sequência, forte no artigo 

487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Sentença sujeita a remessa necessária, nos termos do artigo 496, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil, de modo que decorrido o prazo 

recursal deverá ser procedida com o encaminhamento dos autos à 

Superior Instância.Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção das 

formalidades de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 03 de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão
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 Cod. Proc.: 206146 Nr: 19785-72.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FURTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI F. VILELA PLETSCH - OAB:16261-0, 

WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por José Furtado em face do 

Município de Tangará da Serra, para condenar este à revisão dos 

vencimentos da parte autora, respeitada a prescrição quinquenal, atinente 

ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real 

para URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede de 

liquidação por arbitramento, observando-se o percentual eventualmente 

aquilatado na alusiva fase, levando em conta a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, sendo 

necessário, o requerido poderá ser utilizados cálculos de conversão de 

servidores paradigmas. Saliente-se, por oportuno, que o término do direito 

a incorporação do índice a ser obtido em liquidação deve ocorrer no 

momento em que a carreira do servidor passar por reestruturação 

financeira, desde que supra, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, o que poderá ser comprovado na alusiva fase 

processual.Anoto, ainda, que o eventual percentual positivo obtido deverá 

incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no 

mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

em seus vencimentos o alusivo percentual. Em sequência, forte no artigo 

487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Sentença sujeita a remessa necessária, nos termos do artigo 496, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil, de modo que decorrido o prazo 

recursal deverá ser procedida com o encaminhamento dos autos à 

Superior Instância.Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção das 

formalidades de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 03 de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 205857 Nr: 19497-27.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANE ROCHA GARRIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI F. VILELA PLETSCH - OAB:16261-0, 

WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 19497-27.2015 (Cód. 205857)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista que no termo de audiência de fl. 52, a n.conciliadora faz 

menção à juntada da peça impugnatória, bem assim na certidão de fl. 53, 

igualmente, fora constatada a sua tempestividade e, ainda, compulsando 

os autos vislumbro que a mesma não se encontra acostada ao processo, 

oficie ao r. Juízo do Juizado Especial local para que havendo o seu 

protocolo, extraia-se do correlato sistema e encaminhe a este juízo.

Na sequência, conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 205631 Nr: 19279-96.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA REGINA RODRIGUES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI F. VILELA PLETSCH - OAB:16261-0, 

WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por Marta Regina Rodrigues Vieira 

em face do Município de Tangará da Serra, para condenar este à revisão 

dos vencimentos da parte autora, respeitada a prescrição quinquenal, 

atinente ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

cruzeiro real para URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede 

de liquidação por arbitramento, observando-se o percentual eventualmente 

aquilatado na alusiva fase, levando em conta a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, sendo 

necessário, o requerido poderá ser utilizados cálculos de conversão de 

servidores paradigmas. Saliente-se, por oportuno, que o término do direito 

a incorporação do índice a ser obtido em liquidação deve ocorrer no 

momento em que a carreira do servidor passar por reestruturação 

financeira, desde que supra, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, o que poderá ser comprovado na alusiva fase 

processual.Anoto, ainda, que o eventual percentual positivo obtido deverá 

incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no 

mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

em seus vencimentos o alusivo percentual. Em sequência, forte no artigo 

487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Sentença sujeita a remessa necessária, nos termos do artigo 496, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil, de modo que decorrido o prazo 

recursal deverá ser procedida com o encaminhamento dos autos à 

Superior Instância.Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção das 

formalidades de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 03 de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 205516 Nr: 19198-50.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRES LEOPOLDINA DA SILVA MORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 19198-50.2015 (Cód. 205516)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista que à fl.45, fora certificada a tempestividade da peça 

impugnatória, todavia, esta não se encontra acostada aos autos, oficie ao 

r. Juízo do Juizado Especial local para que havendo o seu protocolo, 

extraia-se do correlato sistema e encaminhe a este juízo.

Após, conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 3 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 206063 Nr: 19658-37.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY FATIMA GUIMARÃES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI F. VILELA PLETSCH - OAB:16261-0, 

WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102305/4/2018 Página 291 de 689



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por Marly Fatima Guimarães de 

Barros em face do Município de Tangará da Serra, para condenar este à 

revisão dos vencimentos da parte autora, respeitada a prescrição 

quinquenal, atinente ao pagamento das diferenças resultantes da 

conversão de cruzeiro real para URV, acaso apurada defasagem 

remuneratória em sede de liquidação por arbitramento, observando-se o 

percentual eventualmente aquilatado na alusiva fase, levando em conta a 

URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994 e, sendo necessário, o requerido poderá ser utilizados 

cálculos de conversão de servidores paradigmas. Saliente-se, por 

oportuno, que o término do direito a incorporação do índice a ser obtido em 

liquidação deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passar 

por reestruturação financeira, desde que supra, por completo, eventual 

defasagem remuneratória, o que poderá ser comprovado na alusiva fase 

processual.Anoto, ainda, que o eventual percentual positivo obtido deverá 

incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no 

mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

em seus vencimentos o alusivo percentual. Em sequência, forte no artigo 

487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Sentença sujeita a remessa necessária, nos termos do artigo 496, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil, de modo que decorrido o prazo 

recursal deverá ser procedida com o encaminhamento dos autos à 

Superior Instância.Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção das 

formalidades de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 03 de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 205642 Nr: 19301-57.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE ASSIS JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA COBRANÇA proposta por Luiz Carlos de Assis Junior em face 

do Município de Tangará da Serra, para condenar este à revisão dos 

vencimentos da parte autora, respeitada a prescrição quinquenal, atinente 

ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real 

para URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede de 

liquidação por arbitramento, observando-se o percentual eventualmente 

aquilatado na alusiva fase, levando em conta a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, sendo 

necessário, o requerido poderá ser utilizados cálculos de conversão de 

servidores paradigmas. Saliente-se, por oportuno, que o término do direito 

a incorporação do índice a ser obtido em liquidação deve ocorrer no 

momento em que a carreira do servidor passar por reestruturação 

financeira, desde que supra, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, o que poderá ser comprovado na alusiva fase 

processual.Anoto, ainda, que o eventual percentual positivo obtido deverá 

incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no 

mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

em seus vencimentos o alusivo percentual. Em sequência, forte no artigo 

487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Sentença sujeita a remessa necessária, de modo que decorrido o 

prazo recursal deverá ser procedida com o encaminhamento dos autos à 

Superior Instância.Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção das 

formalidades de praxe.Finalmente, retifique-se no sistema e na capa dos 

autos o nome do causídico do autor.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 03 de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 205623 Nr: 19263-45.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENEA REGIANI FREIBERGER PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI F. VILELA PLETSCH - OAB:16261-0, 

WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por Dênea Regiani Freiberger Pereira 

em face do Município de Tangará da Serra, para condenar este à revisão 

dos vencimentos da parte autora, respeitada a prescrição quinquenal, 

atinente ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

cruzeiro real para URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede 

de liquidação por arbitramento, observando-se o percentual eventualmente 

aquilatado na alusiva fase, levando em conta a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, sendo 

necessário, o requerido poderá ser utilizados cálculos de conversão de 

servidores paradigmas. Saliente-se, por oportuno, que o término do direito 

a incorporação do índice a ser obtido em liquidação deve ocorrer no 

momento em que a carreira do servidor passar por reestruturação 

financeira, desde que supra, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, o que poderá ser comprovado na alusiva fase 

processual.Anoto, ainda, que o eventual percentual positivo obtido deverá 

incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no 

mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

em seus vencimentos o alusivo percentual. Em sequência, forte no artigo 

487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Sentença sujeita a remessa necessária, nos termos do artigo 496, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil, de modo que decorrido o prazo 

recursal deverá ser procedida com o encaminhamento dos autos à 

Superior Instância.Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção das 

formalidades de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 03 de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 113517 Nr: 3675-08.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAKINAGA PIZZI & CIA LTDA - ME, REGINA 

TERESA DE ALMEIDA COSTA SARTORETTO, DORACI TOMIKA TAKINAGA 

PIZZI, ROBERTO CORREA PIZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Nos termos do artigo 40 da Lei 6.830/80, bem como do art. 1.238, do 

Provimento n. 041/2016-CGJ (CNGC-MT), impulsiono os autos a fim de que 

aguarde o período de suspensão retro requerido.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 177590 Nr: 19646-57.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDETE RODRIGUES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fl. 65-v, 

para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 59341 Nr: 1014-27.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO COELHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, HELIO DOS SANTOS SILVA - OAB:14.878-MT, RULLYAN 

PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a juntada da petição e documentos de fls. 282/316, nos 

termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 174399 Nr: 16279-25.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

da certidão de fl. 158, ou seja, informar nos autos o endereço atualizado 

da autora, para cumprimento do disposto no § 3º do art. 450 da CNGC/MT.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 151810 Nr: 410-56.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

da certidão de fl. 121, ou seja, informar nos autos o endereço atualizado 

da autora, para cumprimento do disposto no § 3º do art. 450 da CNGC/MT.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 154264 Nr: 2896-14.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. V. FERREIRA ME, AUDES VIEIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do devedor às 

custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de quitação do débito 

na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados no patamar de 

10% sobre o valor da causa, no importe de R$1.615,77, de acordo com o 

artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.A despeito, vejamos recente julgado do 

nosso E. Tribunal de Justiça: (...) - CABIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - 

AFASTADA - APELO NEGADO. 1. O pagamento do tributo na esfera 

administrativa não implica o cancelamento da inscrição em dívida ativa (art. 

26 da Lei 6.830/80), mas o reconhecimento do pedido (art. 26 do CPC), 

sendo devidos os honorários. 2. O fato do Executado ter procedido à 

liquidação do débito, não o elide do dever de responder pelas despesas 

decorrentes da propositura da demanda, em que pese haver liquidado o 

débito administrativamente, porém no curso da ação judicial. 3. Resulta 

firme do constructo doutrinário e jurisprudencial que são devidos os 

honorários advocatícios mesmo quando extinto o processo sem 

julgamento do mérito, devendo as custas, nesse caso, ser suportadas 

pela parte que deu causa à instauração do processo, consoante o 

princípio da causalidade. (...) (TJMT, Ap, 79297/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 10/01/2012, Data da publ icação no DJE 

20/01/2012)g.n.Proceda-se com a baixa da penhora/constrição 

eventualmente realizada nos autos.Transitada em julgado, providencie-se 

o arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais, 

providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 5 de outubro de 2017.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 213614 Nr: 4988-57.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDA ROSA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Davi Pereira Alves - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 VISTOS, ETC.

Analisando a peça de ingresso, vislumbro que quando de sua interposição 

já se encontrava em vigor o Novo Código de Processo Civil, de maneira 

que a peça processual cabível para rebater o cumprimento de sentença 

seria a impugnação, conforme a novel sistemática legal, a qual se 

processa nos mesmos autos do cumprimento de sentença.

Desta feita, determino seja CANCELADA a distribuição do presente, 

devendo ser encartadas todas as peças que instruem este feito ao bojo 

do processo principal.

Após, volvam-me conclusos para deliberação.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 5 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 213337 Nr: 4749-53.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CYNTIA PEREZ MONTERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Alves Araújo - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 VISTOS, ETC.

Analisando a peça de ingresso, vislumbro que quando de sua interposição 
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já se encontrava em vigor o Novo Código de Processo Civil, de maneira 

que a peça processual cabível para rebater o cumprimento de sentença 

seria a impugnação, conforme a novel sistemática legal, a qual se 

processa nos mesmos autos do cumprimento de sentença.

Desta feita, determino seja CANCELADA a distribuição do presente, 

devendo ser encartadas todas as peças que instruem este feito ao bojo 

do processo principal.

Após, volvam-me conclusos para deliberação.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 5 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 212415 Nr: 4071-38.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORCELINA MARIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO JORLANDO 

JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 VISTOS, ETC.

Analisando a peça de ingresso, vislumbro que quando de sua interposição 

já se encontrava em vigor o Novo Código de Processo Civil, de maneira 

que a peça processual cabível para rebater o cumprimento de sentença 

seria a impugnação, conforme a novel sistemática legal, a qual se 

processa nos mesmos autos do cumprimento de sentença.

Desta feita, determino seja CANCELADA a distribuição do presente, 

devendo ser encartadas todas as peças que instruem este feito ao bojo 

do processo principal.

Após, volvam-me conclusos para deliberação.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 5 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 205493 Nr: 19156-98.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMILSO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por Ademilso Ferreira da Silva em 

face do Município de Tangará da Serra, para condenar este à revisão dos 

vencimentos da parte autora, respeitada a prescrição quinquenal, atinente 

ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real 

para URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede de 

liquidação por arbitramento, observando-se o percentual eventualmente 

aquilatado na alusiva fase, levando em conta a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, sendo 

necessário, o requerido poderá ser utilizados cálculos de conversão de 

servidores paradigmas. Saliente-se, por oportuno, que o término do direito 

a incorporação do índice a ser obtido em liquidação deve ocorrer no 

momento em que a carreira do servidor passar por reestruturação 

financeira, desde que supra, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, o que poderá ser comprovado na alusiva fase 

processual.Anoto, ainda, que o eventual percentual positivo obtido deverá 

incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no 

mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

em seus vencimentos o alusivo percentual. Em sequência, forte no artigo 

487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Sentença sujeita a remessa necessária, nos termos do artigo 496, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil, de modo que decorrido o prazo 

recursal deverá ser procedida com o encaminhamento dos autos à 

Superior Instância.Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção das 

formalidades de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 03 de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 205833 Nr: 19457-45.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA DE CASSIA LIMA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI F. VILELA PLETSCH - OAB:16261-0, 

WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por Rita de Cassia Lima Costa em 

face do Município de Tangará da Serra, para condenar este à revisão dos 

vencimentos da parte autora, respeitada a prescrição quinquenal, atinente 

ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real 

para URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede de 

liquidação por arbitramento, observando-se o percentual eventualmente 

aquilatado na alusiva fase, levando em conta a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, sendo 

necessário, o requerido poderá ser utilizados cálculos de conversão de 

servidores paradigmas. Saliente-se, por oportuno, que o término do direito 

a incorporação do índice a ser obtido em liquidação deve ocorrer no 

momento em que a carreira do servidor passar por reestruturação 

financeira, desde que supra, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, o que poderá ser comprovado na alusiva fase 

processual.Anoto, ainda, que o eventual percentual positivo obtido deverá 

incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no 

mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

em seus vencimentos o alusivo percentual. Em sequência, forte no artigo 

487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Sentença sujeita a remessa necessária, nos termos do artigo 496, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil, de modo que decorrido o prazo 

recursal deverá ser procedida com o encaminhamento dos autos à 

Superior Instância.Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção das 

formalidades de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 03 de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166728 Nr: 6409-53.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ALBERTO LUCCHESI VERTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Intimação do advogado da parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias 

promover o pagamento das custas processuais ao FUNAJURIS no valor 

de R$ 335,45 ( trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco 

centavos) e a Taxa Judiciária no valor de R$ 127,09 ( cento e vinte sete 

reais e nove centavos), podendo as guias serem retiradas em qualquer 
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posto do Funajuris ou no site www.tjmt.jus.br, juntando-as aos autos 

devidamente recolhidas, bem como efetuar o pagamento do 

DISTRIBUIDOR/CONTADOR não oficializado no valor de R$ 100,45 ( cem 

reais e quarenta e cinco centavos), depositando na c/c 104126-6, Ag. 

1321-8, Banco do Brasil S/A, em nome de Josué Matheus de Mattos, CPF 

238 698 799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. 

Bem como em cumprimento ao Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja 

pagamento será emitida certidão de débito consistente ao valor das custas 

cobradas e taxas a ser encaminhado ao DCA (departamento de controle e 

arrecadação TJ-MT) para serem distribuídos ao tabelionato de protesto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 191416 Nr: 7820-97.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALZENETE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSO ONLINE SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELY CRISTINA MARQUES 

CRUZ - OAB:178930/OAB

 INTIMAÇÃO DO AUTOR, para apresentar contrarrazões à apelação de fls. 

83/93, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 234452 Nr: 263-88.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM TAPETES PERSONALIZADOS LTDA, ANA 

CLAUDIA DE PAULA RODRIGUES MIRANDA, CARLOS ANTONIO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito referente à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de intimação 

dos executados, cujo depósito será efetuado por meio de Guia de 

diligencia emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar 

comprovante nos autos a fim de que se efetive o cumprimento do 

mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 192266 Nr: 8717-28.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANEJAR MOVEIS LTDA, LINEIA S. RIBEIRO & 

CIA LTDA - ME, LINARA SCHEUER RIBEIRO, LINEIA SCHEUER RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482, ANTONIO PAULO BERTANI - 

OAB:25.822/RS

 intimem-se as partes para apresentação de memoriais no prazo 

sucessivo acordado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 1478 Nr: 187-36.1995.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALGODOEIRA ITAMARATI AGRO INDUSTRIAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO FRANCISCO DE MENDONÇA BOFF, 

MARIA ANGÉLICA DA SILVA BOFF, CARLOS LEITE ARAGONES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA para retirar a Carta 

Precatória expedida nos autos, para a comarca de Porto Alegre- RS, bem 

como comprovar sua distribuição nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 228352 Nr: 17003-58.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUAXE CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TODESCHINI CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA LEAO OSORIO - 

OAB:41800, LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - OAB:36082/DF, 

RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - OAB:26966/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por Guaxe Construtora Ltda. em 

desfavor de Todeschini Construções e Terraplanagem Ltda., ambos 

qualificados no encarte processual em epígrafe.

Nos termos do artigo 334, do Código de Processo Civil, designo audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 23 de maio de 2018, às 13h00min 

(MT), devendo os autos ser encaminhados para o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora designada 

conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, nos termos do artigo 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação, e quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme artigo 

344, do CPC.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do CPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 256700 Nr: 22013-49.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEMIA LORIN DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171045/SP, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Analisando detidamente os autos, verifico que o autor não comprovou o 

cumprimento integral da determinação de fls. 24, visto que não há nos 

autos guia de pagamento das custas referente aos emolumentos de 

distribuição e contadoria no valor de R$ 100,45.

Assim, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte autora para realizar o pagamento da referida taxa no valor de R$ 

100,45 (cem reais e quarenta e cinco centavos), ou juntar a respectiva 

guia eventualmente adimplida, no prazo de 15 (quinze) dias, condicionando 

a homologação do acordo a comprovação do pagamento das referidas 

custas.

Decorrido o prazo sem cumprimento pelo autor, intime-se aquele 

pessoalmente, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, 

para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 274488 Nr: 4578-28.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEDSON DA COSTA FLOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar 

ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S/A em face de Jedson da 

Costa Flor, fundamentada no Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei 

10.931/04, tendo por objeto o bem descrito na inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta à comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito (fls. 19).

Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência.

Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, defiro liminarmente a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou 

pessoa por esta indicada.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 5 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da divida (Dec.-lei nº 911/69, artigo 3º, parágrafo 

2º), hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

 Por fim, se lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Decreto-lei nº 

911/69, artigo 3º, parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário, ficando autorizado o cumprimento do mandado 

com os benefícios do artigo 212 e seus parágrafos, dos artigos 536 § 2º, 

846, § 2º e 782, § 2º todos do Código de Processo Civil.

Proceda-se desde já a restrição judicial do veículo nos termos do artigo 3º, 

§ 9º ou § 10, do Decreto-Lei nº 911/69.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 223007 Nr: 12443-73.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEOLINDA TEIXEIRA DE SANTANA MESQUITA, ALUG 

ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCILENE NERES DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA INFORMAR NOS 

AUTOS O ENDEREÇO ATUALIZADO DA PARTE EXECUTADA JUCILENE 

NERES DE MIRANDA , TENDO EM VISTA O TEOR DA CERTIDÃO 

NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA ACOSTADO AS FLS. 111, PARA FINS 

DE PROCEDER A INTIMAÇÃO DA MESMA PARA PAGAR O DEBITO, BEM 

COM REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 233245 Nr: 22113-38.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO VIER, GILMAR VIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO ADANIR GIONGO, VALDISNEI JOSÉ 

GIONGO, VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, DARLEY 

GUSTAVO JOSE GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS VIEIRA ALVES - 

OAB:20716-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB: MT 9189, LUIZ ORIONE NETO - OAB:3606, 

MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a Certidão 

para averbação da existencia da presente ação à margem das matrículas 

dos imóveis, conforme decisão de fls. 2.369/2.370, devendo, para tanto, 

efetuar o recolhimento das custas por meio de guia emitida exclusivamente 

pelo site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), bem como, apresentar o 

respectivo comprovante de pagamento no ato da retirada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 194555 Nr: 10541-22.2015.811.0055

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA MARTINS PRADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KUNST & KUNST LTDA ME, GELOMAX 

INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA -ME, REFRIMAX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23.195, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT, 

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA da expedição de alvará eletrônico de 

n.391147-0/2018, valor R$ 13.109,18, beneficiário Silva Martins Prada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 213785 Nr: 5075-13.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO ALBRECHT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT, GILSON ELY CHAVES DE MATOS - OAB:1733/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para efetuar o preparo e posterior a retirada da 

certidão expedida, nos termos do artigo 517 do Código de Processo Civil, 

que servirá também aos fins previstos no artigo 782, §3º, do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 260050 Nr: 24898-36.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARAH RODRIGUES ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da certidão do 

oficial de justiça: Certifico que no cumprimento do Mandado de Ação de 

Busca e Apreensão, expedido pelo Juízo de Direito da Quinta Vara Cível, 

no endereço determinado, em estacionamentos de supermercados, postos 

de combustíveis, após as formalidades legais e de estilo, NÃO FOI 

POSSÍVEL PROCEDER aos atos constantes no mandado em virtude de não 

localizar o veículo, bem como a executada. No endereço a informação foi 

a de que se encontra em Cuiabá para tratamento de saúde, sem previsão 

de retorno. Nestes termos, devolvo o mandado na Central para fins de 

direito e aguardando novas determinações. Dou fé. Tangará da Serra, de 

25 de março de 2018.

 Bel. Maria Célia de Sousa

 Oficiala de Justiça Avaliadora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 250651 Nr: 17305-53.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE CRISTINA ESTEVAO PONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102305/4/2018 Página 296 de 689



OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca do 

complemento de diligencia do oficial de justiça: solicito da parte Autora que 

efetue o pagamento do complemento das diligências desta Oficiala de 

Justiça no valor de R$ 183,70 (Cento e oitenta e três reais e setenta 

centavos), referente às diligências realizadas em prol da localização do 

bem, indicando a Oficiala RENATA GARCIA DA COSTA FRANCO para 

recebimento dos valores, tudo conforme determina o Provimento 

7/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 255359 Nr: 20940-42.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOSEG S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIO HENRIQUE SANTANA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar no prazo legal, requerendo o que de 

direito acerca da certidão do oficial justiça: CERTIDÃO

 Certifico que no cumprimento do Mandado de Citação, expedido pelo Juízo 

de Direito da Quinta Vara Cível, no endereço determinado, em 

estacionamentos de supermercados, postos de combustíveis, após as 

formalidades legais e de estilo, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER aos atos 

constantes no mandado em virtude de não localizar o veículo, bem como o 

executado. As informações são a de que o executado reside e sempre 

residiu em Sapezal-MT. Nestes termos, devolvo o mandado na Central 

para fins de direito e aguardando novas determinações. Dou fé. Tangará 

da Serra, de 25 de março de 2018.

 Bel. Maria Célia de Sousa

 Oficiala de Justiça Avaliadora

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 157228 Nr: 5843-41.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVETE ANTONIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A, RAMOS & 

PACHECO CONFECÇÕES LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELI HEBER GRAGEL - OAB:15037, 

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:, DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 INTIMAÇÃO DO EXECUTADO NA PESSOA DO SEU ADVOGADO PARA 

MANIFESTAR NOS AUTOS ACERCA DA PETIÇÃO DA PARTE AUTORA 

ACOSTADA AS FLS. 178/179, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 158062 Nr: 6657-53.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONIS CLEITON PEGO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito do valor de 

R$73,48 (setenta e três reais e quarenta e oito centavos) relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação 

nos endereços Tv. Um , Jd. Dos Ipês e rua 1, n. 451-S, cujo depósito será 

efetuado por meio de Guia de diligencia emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, 

devendo apresentar comprovante nos autos a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 274871 Nr: 4875-35.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARÁ DA SERRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANA PRISCYLLA DOS SANTOS ARTERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO GIL LFERREIRA 

MACHADO - OAB:OAB/MT 10.725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o depósito do valor 

correspondente a condução do oficial de justiça para cumprimento do 

mandado de citação, no bairro Jardim Novo Tarumã, nesta cidade, ao qual 

será acrescido a importância relativa a tarifa bancária, cujo depósito 

deverá ser efetuado por meio de Guia emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, 

devendo apresentar comprovante nos autos a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 195867 Nr: 11473-10.2015.811.0055

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARFRIG FRIGORIFICO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOSSORÓ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDICTO CELSO BENICIO - 

OAB:20.047 OAB-SP, BENEDICTO CELSO BENICIO JUNIOR - 

OAB:131.896-SP, FELIPE VELASQUES AMARAL - OAB:13598/MT, 

TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - OAB:15483-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA para retirar a Carta 

Precatória expedida nos autos, para a comarca de Areia Branca-RN, bem 

como comprovar sua distribuição nos autos, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 246307 Nr: 13842-06.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO JAURU- COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HANNA KÁGIZA POMAR 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19103, SILVONEY BATISTA ANZOLIN - 

OAB:OAB/MT 8122

 ATA DE AUDIÊNCIA CÍVEL

Audiência de Conciliação

Dia 3 de abril de 2018, às 14:00 horas-MT

Autos nº: 246307

PRESENTES: O Meritíssimo Juiz de Direito da 5ª Vara, Marcos Terencio 

Agostinho Pires, as partes acompanhadas de seus patronos. Presentes 

ainda representantes do Grupo Schefer e da Unimed Federação do Estado 

de Mato Grosso, também acompanhados de seus patronos. 

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, restou frustrada a tentativa de 

conciliação.

Vistos,

Permaneçam os autos conclusos, para deliberação.

NADA MAIS, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

 Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

Representante do Exequente:

Advogado do Exequente:

Representante do Executado:

Advogado do Executado:
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Representante Federação Unimed Mato Grosso

Advogado:

Representante Grupo Schefer

 Advogado:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 192316 Nr: 8754-55.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIELSON GOMES CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

QUANTO A DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATORIA EXPEDIDA PARA A 

COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS-MT, ONDE A MESMA FOI 

NEGATIVA, , BEM COMO EFETUAR O PAGAMENTO REFERENTE AOS 

EMOLUMENTOS DO CARTORIO DE 1º OFICIO, CONFORME FLS. 67,. NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 206910 Nr: 20495-92.2015.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SALETE FONTANA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSUEL REI PAIVA, BENEDITO MANOEL REI 

DE PAIVA, ROSIVALDO PAIVA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, PABLO AILTON DA SILVA - OAB:17070-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 a ambas as partes a especificação de provas e indicação de pontos 

controvertidos.

Após conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 200626 Nr: 15220-65.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENER MAX OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT, REINALDO LUIZS TADEU RONDINA 

MANDALITI - OAB:17209/A

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 189/190.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 274871 Nr: 4875-35.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARÁ DA SERRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANA PRISCYLLA DOS SANTOS ARTERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO GIL LFERREIRA 

MACHADO - OAB:OAB/MT 10.725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA da DECISÃO de fl. 40, que segue 

transcrita integralmente: "Vistos, Cuida-se de ação de cobrança ajuizada 

Iuni Educacional – Unic Tangará da Serra Ltda. em desfavor de Dayana 

Priscylla dos Santos Artero, ambos qualificados no encarte processual em 

epígrafe. Nos termos do artigo 334, do Código de Processo Civil, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 23 de maio de 2018, às 

15h00min (MT), devendo os autos ser encaminhados para o Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora 

designada conforme pauta fornecida pelo próprio centro. Não obtida à 

composição ou não comparecendo qualquer das partes a audiência, nos 

termos do artigo 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo para 

contestação, e quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme artigo 344, do 

CPC. Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 

351, do CPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, 

produzindo as provas que entender necessárias. Consigna-se que 

quando do requerimento de produção de provas às partes deverão 

especificar e justificar as provas que pretendem produzir, bem como 

indicar os pontos controvertidos da demanda. Às providências. Tangará 

da Serra, 26 de março de 2018. Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz de 

Direito".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 146962 Nr: 6715-90.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16807-A

 INTIMAÇÃO DA REQUERIDA NA PESSOA DO SEU ADVOGADO PARA 

INFORMAR NOS AUTOS OS DADOS NECESSARIOS PARA 

LEVANTAMENTO DE ALVARA, COMO SENDO CNPJ EM CASO DE 

PESSOA JURIDICA E CPF EM CASO DE PESSOA FISICA, BANCO, NUMERO 

DO BANCO, AGENCIA, CONTA CORRENTE NO PRZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 260300 Nr: 25055-09.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Martinho Otto Gerlack Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Fernandes de Bona Varnier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTINHO OTTO GERLACK 

NETO - OAB:165488

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA para retirar a Carta Precatória 

expedida nos autos, para a comarca de Medianeira-PR, bem como 

comprovar sua distribuição nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 103636 Nr: 2467-23.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ASSIS, DIRCE 

KIMIE MIASATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAERCIO FAEDA - OAB:3.589-B 

OAB/MT, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7658-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:5653

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA da expedição de alvará eletrônico de 

n.392513-7/2018, valor R$ 963,81, beneficiário Rodrigo M. Advogados 

Sociedade Individual de Advogados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 58823 Nr: 477-31.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORÇA RURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, PEDRO GELSON DISCONZI, MARIA 
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CLOTILDES RAMOS DISCONZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, Nilton Massaharu Murai - OAB:16783-O, VLAMIR 

MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 INTIMAÇAO DOS EXECUTADOS NA PESSOA DOS SEUS ADVOGADOS 

PARA MANIFESTAREM QUANTO O TRANSLADO DA COPIA DA 

AVALIAÇÃO JÁ REALIZADA NOS AUTOS CODIGO 59691, EM 

CONFORMIDADE COM A DECISÃO ACOSTADA AS FLS. 430 VERSO, NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 118301 Nr: 8273-05.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ORIVALDO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7.557/MT, IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - 

OAB:32909/SP, MARIA FERNANDA BARREIRA DE FARIA FORNOS - 

OAB:198088/SP

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 263.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 105491 Nr: 4262-64.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTÓVÃO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMOS E DAVANSO LTDA, JEDORIO ALVES 

PEREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA 

- OAB:OAB-MT 9585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, da expedição de alvará eletrônico de 

n.393156-0/2018, acostado as folhas 365.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 197058 Nr: 12478-67.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSARIA MAURICIA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO ALVAREZ DE 

CAMPOS JUNIOR - OAB:6702

 Execução Número: 12478-67.2015.811.0055

Nome Reeducando: Rosaria Mauricia Barbosa

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 10a 0m 0d 14/09/2009 15/09/2014 2/3 - Hediondo 2/5 - Hediondo Primário

Quantidade total de Dias Multa: 0

Dias Remidos

Remições

Observações

52 Decisão de fls. 96

17 Decisão de fls. 119

51 Decisão de fls.146

Data de Prisão Definitiva: 15/09/2014

Total da Pena: 10a 0m 0d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 15/09/2014

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 17/05/2018

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

15/09/2014 + 4a 0m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 120 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção + Detração

(15/09/2014 - 15/09/2014) -0a 0m 0d+0a 0m 0d

(0a 0m 0d) - 0a 0m 0d+0a 0m 0d= 0a 0m 0d

Data base para Livramento Condicional 15/09/2014

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 14/01/2021

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

15/09/2014 + 6a 8m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 120- 1

Pena Restante a partir da data Atual 6a 1m 19d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

15/09/2014 + 10a 0m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 120- 1

Pena Cumprida até data Atual 3a 6m 12d

Data do Término da Pena: 17/05/2024

Demais Observações

____________________________________________

 Francisco Ney Gaíva - Matrícula: 11333

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 273482 Nr: 3828-26.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON BOEING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Processo Crime nº. 3828-26.2018.811.0055 – Cód. 273482

VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Designo audiência admonitória para a data de 15 de junho de 2018, às 

14h45min.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se o reeducando e a Defesa.

Cumpra-se. Às providências.

Tangará da Serra - MT, 27 de março de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 140610 Nr: 11186-86.2011.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jabes Ferreira Celestino 

Barboza - OAB:21709/O

 Intimação do patrono do réu para ciencia acerca da expedição de carta 

precatória à comarca de Cuiabá com a finalidade de interrogá-lo com data 

a ser designada por aquele juizo.

Ingrid Balconi

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 219324 Nr: 9401-16.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CÁSSIO MELLO - 

OAB:14.312-B/MT

 Execução Número: 9401-16.2016.811.0055

Nome Reeducando: Francisco das Chagas Silva

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime
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Condenacoes:

 5a 8m 0d 28/11/2015 29/11/2015 1/1 - Hediondo Reincidente 3/5 - 

Hediondo Reincidente

Quantidade total de Dias Multa: 540

Dias Remidos

Remições

Observações

83 Decisão de fls. 132

Data de Prisão Definitiva: 29/11/2015

Total da Pena: 5a 8m 0d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 29/11/2015

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 28/01/2019

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

29/11/2015 + 3a 4m 24d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 83 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção + Detração

(29/11/2015 - 29/11/2015) -0a 0m 0d+0a 0m 0d

(0a 0m 0d) - 0a 0m 0d+0a 0m 0d= 0a 0m 0d

Data base para Livramento Condicional 29/11/2015

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 06/05/2021

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

29/11/2015 + 5a 8m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 83- 1

Pena Restante a partir da data Atual 3a 1m 2d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

29/11/2015 + 5a 8m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 83- 1

Pena Cumprida até data Atual 2a 4m 5d

Data do Término da Pena: 06/05/2021

Demais Observações

____________________________________________

 Francisco Ney Gaíva - Matrícula: 11333

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 252025 Nr: 18410-65.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE, LVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHNPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:11323

 Ante ao exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, 

no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido do embargante, por não haver, s.m.j., nenhuma 

contradição, ou, obscuridade na sentença proferida às fls. 314/333 verso, 

nos termos do art. 382 do CPP, razão porque, a MANTENHO nos moldes 

em que prolatada.INTIME-SE.CIÊNCIA ao Ministério Público, à Assistente de 

Acusação e a defesa.CUMPRA-SE.Tangará da Serra, 22 de março de 

2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 272577 Nr: 3101-67.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.RIO BRANCO-MT JUÍZO DA VARA ÚNICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO CIRINO CAVALCANTE FELIPE, DILSON 

FERMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGÉLICA CUNHA SAIBERT - 

OAB:OAB/MT 18.038

 Autos nº: 3101-67.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 272577.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 11 de maio de 2018, às 16h20min, para oitiva das 

testemunhas Gustavo Ficagna Fogliatto, João Fermino, Douglas Liria 

Fernandes Brasil, Nailton Siqueira Silva e Washington Luiz Landin Maia, 

que deverão ser INTIMADAS a comparecer, para o fim de serem ouvidas, 

sob as penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 02 de abril de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 198573 Nr: 13666-95.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON HENRIQUE DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.878-MT

 Ex positis, com arrimo nos fundamentos acima expostos, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação penal, pelo que ABSOLVO o réu Cleiton Henrique 

de Brito, devidamente qualificado nos autos, dos fatos imputados pelo 

Ministério Público na denúncia de fls. 05/07, com fulcro no que dispõe o 

artigo 155 e artigo 386, VII ambos do CPP, vez que não foram reunidas 

provas suficientes para se comprovar a existência do fato delituoso. 

ISENTO de custas processuais.COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma da CNGC.Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, COMUNIQUE-SE aos Institutos de Identificação 

Nacional, Estadual, à Delegacia de Polícia de onde proveio o procedimento 

inquisitorial e ao INFOSEG, acerca da presente absolvição, com sua 

respectiva motivação, nos termos da CNGC.Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e anotações 

de praxe.CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa do réu. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra, 03 de abril de 

2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 252025 Nr: 18410-65.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE, LVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHNPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:11323

 Ante ao exposto e o que tudo mais dos autos consta, JULGO 

INTEGRALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/07, e o faço para 

CONDENAR como por condenado tenho o acusado PHILIPI HIGINO 

NICOLAS PAPADIMACOPOULOS BORGES, já qualificado nos autos, nas 

sanções do artigo 217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II, do Código Penal, 

por várias vezes, em continuidade delitiva (CP, artigo 71), em face da 

vítima M. V. M. U., e artigo 217-A, caput, c/c 226, inciso II, do Código Penal, 

em face da vítima N. M. P., na forma do artigo 69 do Código Penal.

 Atenta ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar a 

pena a ser aplicada ao réu condenado para o delito em tela.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

AO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL

 CONTRA A VÍTIMA M. V. M. U.

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 217-A do Código Penal é 

a de reclusão, de oito (08) a quinze (15) anos.

 A culpabilidade do réu é exacerbada na medida em que, pelas condições 

pessoais (mormente por se tratar de maior e capaz de entender o caráter 

criminoso dos seus atos), era de se exigir um comportamento 
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absolutamente diverso, ademais, seu grau de culpabilidade é acentuado, 

eis que revela dolo intenso, pois, voltado ao desafogo de sua 

concupiscência, deliberadamente subjugou, desnudou e violou a liberdade 

sexual da vítima.

 Seus antecedentes são bons, uma vez que não consta nenhuma 

sentença penal condenatória na certidão de antecedentes criminais do 

acusado em anexo.

 Não há apontamento relevante acerca da conduta social do réu.

 Não há elementos nos autos para se aferir sua personalidade.

 Os motivos propulsores da vontade criminosa, embora injustificáveis, são 

próprios do arquétipo penal.

 As circunstâncias são próprias do crime.

 As consequências do crime, de igual forma, são desfavoráveis ao 

acusado, que causou, em decorrência do estupro, um grande sofrimento 

psíquico na vítima, que teve dificuldades nas relações interpessoais com 

amigos e familiares e também na escola.

 O comportamento da vítima em nada contribuiu para a execução do delito, 

pois, o acusado foi o responsável de iludir a vítima a praticar atos sexuais.

 Dessa forma, notadamente a preponderância de duas circunstâncias 

negativas, utilizando-se de 1/6 para cada, FIXO a pena base em 10 (dez) 

anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

 Passando à segunda fase da fixação da pena, vejo que existe 

circunstância atenuante da confissão espontânea. Todavia, hei por bem 

COMPENSÁ-LA com a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, 

do Código Penal, em razão da coabitação, sem prejudicar o aumento de 

pena na terceira fase do artigo 226, inciso II, do mesmo Código, por não se 

configurar bis in idem, conforme a jurisprudência do STJ:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. 

NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA 

DA PENA.

APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 61, II, f, DO 

CÓDIGO PENAL E DA CAUSA DE AUMENTO ESPECÍFICA DO ART. 226, II, 

DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DO ALEGADO BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - O 

Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela 

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a 

impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, 

prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a 

utilidade do writ, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos 

de flagrante ilegalidade. - Não há bis in idem na incidência da agravante 

genérica do art. 61, inciso II, alínea f, e na causa de aumento específica do 

art. 226, inciso II, ambas do Código Penal, uma vez que as instâncias 

ordinárias fundamentaram a aplicação da agravante na coabitação e, 

quanto à causa específica, apontaram a condição do acusado ser pai das 

vítimas, mantendo com as menores o vínculo familiar expresso no pátrio 

poder, cuja relação de prevalência é totalmente diversa da relação de 

coabitação. Com efeito, não é condição de coabitação a relação de 

ascendência, ou vice versa, demonstrando, assim, tratar a lei de 

situações totalmente distintas. Precedentes desta Corte. - Habeas corpus 

não conhecido. (HC 336.120/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA 

FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 25/04/2017)

 Em tempo, cumpre-me pontuar que a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça admite que mesmo quando o agente confessa a autoria do 

delito, embora alegando causa excludente de ilicitude ou culpabilidade - a 

chamada confissão qualificada -, deve incidir a atenuante descrita no 

artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ABSOLVIÇÃO POR 

ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE PROVAS (ARTIGO 386, 

INCISOS III E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). FALTA DE 

PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. A ausência de 

prévio debate, pelo Tribunal de origem, acerca da formação da absolvição 

pela atipicidade da conduta e por ausência de provas (artigo 386, incisos 

III e VII, do Código de Processo Penal), impede o exame do recurso 

especial por esta Corte ante a falta de prequestionamento. ESTUPRO E 

ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. MENOR DE 14 (CATORZE) ANOS. 

FATO OCORRIDO EM DATA ANTERIOR À LEI N. 12.015/2009.

LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A AÇÃO PENAL. 

HIPOSSUFICIÊNCIA. DA VÍTIMA E DE SEUS PAIS. Nos termos da antiga 

redação do artigo 225 do Código Penal, vigente à época do fato delituoso, 

a ação penal, nos crimes contra os costumes, é pública condicionada nos 

casos de hipossuficiência financeira da vítima ou dos seus pais, como 

demonstrado na hipótese.

ERRO DE TIPO. RELATIVIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA PRESUMIDA. 

DESENVOLVIMENTO CORPORAL E MENTAL DA VÍTIMA. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. É assente na jurisprudência deste Superior Tribunal a 

impossibilidade de se relativizar a violência presumida, pois constitui 

critério objetivo para se verificar a ausência de condições de anuir com o 

ato sexual (EREsp ns. 1.152.864/SC e 762.044/SP). 2. A alegação de que 

a vítima aparentava ter mais de 16 anos, em razão do seu 

desenvolvimento corporal e mental não tem o condão de excluir a 

presunção de violência. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO DE 

ESTUPRO. NOVA DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. CONFISSÃO 

QUALIFICADA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. 1. A jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça admite que mesmo quando o autor 

confessa a autoria do delito, embora alegando causa excludente de 

ilicitude ou culpabilidade - a chamada confissão qualificada -, deve incidir a 

atenuante descrita no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. 2. 

Assim, tendo o acusado confessado o crime, mostra-se irrelevante ter 

agregado ao fato criminoso a tese do erro de tipo, sendo, portanto, devido 

o reconhecimento da referida atenuante. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O conhecimento do recurso 

especial interposto pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a 

demonstração do dissídio jurisprudencial, nos termos do artigo 255, §2º, 

do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça.

2. Na espécie, deixou o recorrente de realizar o cotejo analítico entre os 

acórdãos confrontados, destacando que foram adotadas soluções 

diversas em litígios semelhantes, sendo insuficiente a mera transcrição 

das ementas e do teor do julgamento paradigma. 3. Agravo regimental 

provido em parte para, em razão do reconhecimento do crime único e da 

incidência da atenuante da confissão espontânea, redimensionar a pena 

privativa de liberdade e adequar o regime prisional.

(AgRg no REsp 1408248/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 

julgado em 08/02/2018, DJe 19/02/2018)

Diante do exposto, vai mantida a pena intermediária em 10 (dez) anos, 10 

(dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

diminuição da pena. Porém, é de se aplicar tanto as causas de aumento de 

pena da parte especial do Código Penal quanto da parte geral, iniciando 

pelas primeiras.

Assim, pelas razões já constantes nesta sentença, APLICO a causa de 

aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, ALCANÇANDO a 

pena de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Por fim, é de se aplicar a causa de aumento da continuidade delitiva, pelas 

razões já expostas nesta sentença, utilizando do patamar máximo – 2/3 da 

pena, pois, praticada incontáveis condutas infracionais contra a vítima -, 

nos termos do artigo 71 do Código Penal, ELEVANDO-SE a pena para 27 

(vinte e sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

 DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

AO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL

 CONTRA A VÍTIMA N. M. P.

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 217-A do Código Penal é 

a de reclusão, de oito (08) a quinze (15) anos.

 A culpabilidade do réu é exacerbada na medida em que, pelas condições 

pessoais (mormente por se tratar de maior e capaz de entender o caráter 

criminoso dos seus atos), era de se exigir um comportamento 

absolutamente diverso, ademais, seu grau de culpabilidade é acentuado, 

eis que revela dolo intenso, pois, voltado ao desafogo de sua 

concupiscência, deliberadamente subjugou, desnudou e violou a liberdade 

sexual da vítima.

 Seus antecedentes são bons, uma vez que não consta nenhuma 

sentença penal condenatória na certidão de antecedentes criminais do 

acusado em anexo.

 Não há apontamento relevante acerca da conduta social do réu.

 Não há elementos nos autos para se aferir sua personalidade.

 Os motivos propulsores da vontade criminosa, embora injustificáveis, são 

próprios do arquétipo penal.

 As circunstâncias são próprias do crime.

 As consequências do crime, de igual forma, são desfavoráveis ao 

acusado, que causou, em decorrência do estupro, um grande sofrimento 

psíquico na vítima, que teve dificuldades nas relações interpessoais com 

amigos e familiares e também na escola.

 O comportamento da vítima em nada contribuiu para a execução do delito, 
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pois, o acusado foi o responsável de iludir a vítima a praticar atos sexuais.

 Dessa forma, notadamente a preponderância de duas circunstâncias 

negativas, utilizando-se de 1/6 para cada, FIXO a pena base em 10 (dez) 

anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

 Passando à segunda fase da fixação da pena, vejo que não existe 

circunstância atenuante da confissão espontânea. Todavia, denota-se a 

presença da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código 

Penal, em razão da coabitação, sem prejudicar o aumento de pena na 

terceira fase do artigo 226, inciso II, do mesmo Código, por não se 

configurar bis in idem, conforme a jurisprudência do STJ:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. 

NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA 

DA PENA.

APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 61, II, f, DO 

CÓDIGO PENAL E DA CAUSA DE AUMENTO ESPECÍFICA DO ART. 226, II, 

DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DO ALEGADO BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - O 

Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela 

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a 

impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, 

prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a 

utilidade do writ, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos 

de flagrante ilegalidade. - Não há bis in idem na incidência da agravante 

genérica do art. 61, inciso II, alínea f, e na causa de aumento específica do 

art. 226, inciso II, ambas do Código Penal, uma vez que as instâncias 

ordinárias fundamentaram a aplicação da agravante na coabitação e, 

quanto à causa específica, apontaram a condição do acusado ser pai das 

vítimas, mantendo com as menores o vínculo familiar expresso no pátrio 

poder, cuja relação de prevalência é totalmente diversa da relação de 

coabitação. Com efeito, não é condição de coabitação a relação de 

ascendência, ou vice versa, demonstrando, assim, tratar a lei de 

situações totalmente distintas. Precedentes desta Corte. - Habeas corpus 

não conhecido. (HC 336.120/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA 

FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 25/04/2017)

 Diante do exposto, ELEVO a pena em 1/6, EXASPERANDO a pena 

intermediária para 12 (doze) anos e 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de 

reclusão.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

diminuição da pena. Porém, é de se aplicar a causa de aumento de pena 

da parte especial do Código Penal, razão porque pelas razões já 

constantes nesta sentença, APLICO a causa de aumento prevista no 

artigo 226, inciso II, do Código Penal, ELEVANDO-SE a pena para 19 

(dezenove) anos e 19 (dezenove) dias de reclusão.

DO CÚMULO MATERIAL

 Em razão do CONCURSO MATERIAL entre os crimes de ESTUPRO DE 

VULNERÁVEL CONTRA AS VÍTIMAS N. M. P. e M. V. M. U, ENCONTRO 

UMA PENA TOTAL DEFINITIVA DE 46 (quarenta e seis) ANOS, 03 (três) 

MESES E 09 (nove) DIAS.

 A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime FECHADO, 

consoante artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Nos termos do art. 44, inc. I, CP, inviável a substituição ante a quantidade 

da pena e a violência perpetrada.

Finalizando, quanto ao direito de apelar em liberdade insta observar que “a 

exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia 

constitucional da presunção de inocência.” (Súmula nº 09 do STJ). Desse 

modo, entendo que o condenado deve permanecer preso até o julgamento 

de eventual recurso, máxime porque permaneceu preso durante toda a 

instrução processual, sendo a meu ver, um contrassenso colocá-lo em 

liberdade neste momento, tendo em mira ainda o regime imposto para o 

cumprimento da pena, e se fazem presentes, com base em fatos 

concretos os requisitos para a decretação da prisão preventiva, como já 

destacado nas decisões anteriores que ficam fazendo parte integrante 

desta sentença.

 Nessa direção apontam os seguintes julgados.

 PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 

ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INTEMPESTIVIDADE. RÉU SENTENCIADO EM 

16 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. NEGADO 

O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA 

MANTIDA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA 

NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETO. MODUS 

OPERANDI. RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. I - O presente 

recurso foi interposto apenas em 19/6/2017, quando já expirado o prazo 

de 5 (cinco) dias previsto no artigo 30 da Lei 8.038/1990, razão pela qual é 

intempestivo. II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já 

que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real 

indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou 

a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 

III - Na hipótese, a sentença condenatória, que manteve o decreto 

preventivo, encontra-se devidamente fundamentados em dados concretos 

extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora recorrente 

acarretaria risco à ordem pública, notadamente por se tratar de réu que 

abusava sexualmente de vítimas menores de 7 e 9 anos de idade, no 

interior de seu estabelecimento comercial, revelando a indispensabilidade 

da imposição da medida extrema não apenas para garantia da ordem 

pública, como também da futura aplicação da lei penal, ante o risco 

iminente de reiteração criminosa. Recurso ordinário não conhecido. (RHC 

87.377/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 

17/08/2017, DJe 25/08/2017)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 

AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. 

PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. 

PRESENÇA. NEGATIVA DE COMETIMENTO DO DELITO. INVIABILIDADE DE 

EXAME NA VIA ELEITA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. 

CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE ACENTUADA DA CONDUTA. 

PERICULOSIDADE SOCIAL DO ENVOLVIDO. REINCIDÊNCIA POR DELITO 

DA MESMA ESPÉCIE. NECESSIDADE DE COIBIR NOVAS PRÁTICAS 

ILÍCITAS. RISCO EFETIVO. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A 

INSTRUÇÃO CRIMINAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CUSTÓDIA 

FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. MEDIDAS CAUTELARES 

ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL AUSENTE. RECLAMO 

IMPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva não se exige prova 

concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas 

apenas indícios suficientes desta, que se fazem presentes, assim como 

os da materialidade, tanto que o réu foi condenado pela prática do delito de 

estupro de vulnerável consumado. 2. A análise acerca da negativa de 

cometimento do delito é questão que não pode ser dirimida em recurso 

ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das 

provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, vedado na via 

sumária eleita. 3. Não há ilegalidade na ordenação da prisão preventiva 

quando demonstrado, com base em fatores concretos, que a segregação 

se mostra necessária a bem da ordem pública, dada a reprovabilidade 

excessiva da conduta do agente e seu histórico criminal. 4. Caso em que o 

recorrente foi condenado pela prática de estupro de vulnerável, em que, 

durante oito meses no âmbito doméstico, constrangeu a neta de sua 

companheira, que tinha 7 (sete) anos à época dos fatos, praticando com 

ela atos libidinosos diversos da conjunção carnal, sendo de relevo 

destacar que, após a consumação dos abusos sexuais, ameaçava 

causar mal grave à mãe da ofendida, se fosse delatado. 5. O fato de o 

agente ser reincidente em delito da mesma espécie do tratado nos 

presentes autos é circunstância que revela que não é neófito na vida 

criminal, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir, 

sobretudo porque se encontrava em cumprimento de pena em regime 

diverso do fechado quando do cometimento do presente delito, 

autorizando a preventiva. 6. A orientação pacificada nesta Corte Superior 

é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de 

recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, 

se persistem os motivos para a segregação preventiva. 7. Indevida a 

aplicação de cautelares diversas quando a segregação encontra-se 

justificada na periculosidade do agente, bem demonstrada pelas graves 

circunstâncias em que ocorrido o delito, evitando-se ainda a reprodução 

de fatos criminosos de igual natureza. 8. Recurso ordinário improvido. 

(RHC 71.562/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 

18/10/2016, DJe 26/10/2016)

 Sendo assim, NÃO LHE CONCEDO A POSSIBILIDADE DE APELAR EM 

LIBERDADE.

 Custas pelo acusado.

 Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durar os efeitos da condenação (artigo 

15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

 Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação e à 
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Vara de Execuções Penais desta Comarca, expedindo-se a guia de 

execução definitiva.

 Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal).

 EXPEÇA-SE a competente guia de execução provisória de pena, antes 

mesmo do trânsito em julgado da presente sentença, em total 

conformidade com a Súmula 716 do STF:

“Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a 

aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do 

trânsito em julgado da sentença condenatória.”

CIÊNCIA ao Ministério Público, à Assistência de acusação e à Defesa.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Tangará da Serra, 13 de março de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 200894 Nr: 15418-05.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILDO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 Proceder a intimação do Advogado do réu para no prazo legal se 

manifestar acerca da petição juntada as fls. 63 dos autos .

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010495-28.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAURI FRANCISCO DE QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE ANNE DIAVAN OAB - MT0006661A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXECUTADO)

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL FURTADO AYRES OAB - DF0017380A (ADVOGADO)

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos, 

observando as balizas constantes no Voto do ID 11562180. Deverá a Sra. 

Gestora certificar se o postulante possui poderes na procuração 

outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em caso positivo, 

expeça-se alvará de levantamento. Tendo em vista que o adimplemento da 

obrigação foi voluntário, após o levantamento, intime-se o reclamante para 

se manifestar no prazo de 10 dias. Caso nada mais seja requerido, 

presumir-se-á o adimplemento integral da obrigação, devendo os autos 

tornar à conclusão para extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 02 de abril de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011802-80.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON FERREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado no ID 

11755986. Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante possui 

poderes na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de 

valores. Em caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Tendo em 

vista que o adimplemento da obrigação foi voluntário, após o levantamento, 

intime-se o reclamante para se manifestar no prazo de 10 dias. Caso nada 

mais seja requerido, presumir-se-á o adimplemento integral da obrigação, 

devendo os autos tornar à conclusão para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 02 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010326-36.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEN LUCIA MENDES DE ARAUJO OAB - MT0022510A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado no ID 

11315870. Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante possui 

poderes na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de 

valores. Em caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Tendo em 

vista que o adimplemento da obrigação foi voluntário, após o levantamento, 

intime-se o reclamante para se manifestar no prazo de 10 dias. Caso nada 

mais seja requerido, presumir-se-á o adimplemento integral da obrigação, 

devendo os autos tornar à conclusão para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 02 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000661-18.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI OAB - MT0009413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos. 

Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante possui poderes na 

procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em 

caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Tendo em vista que o 

adimplemento da obrigação foi voluntário, após o levantamento, intime-se o 

reclamante para se manifestar no prazo de 10 dias. Caso nada mais seja 

requerido, presumir-se-á o adimplemento integral da obrigação, devendo 

os autos tornar à conclusão para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 02 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011143-08.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FREITAS ASSESSORIA PEDAGOGICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORAH BARBOSA CAMACHO OAB - MT0011335A (ADVOGADO)

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos. 

Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante possui poderes na 

procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em 

caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Tendo em vista que o 

adimplemento da obrigação foi voluntário, após o levantamento, intime-se o 

reclamante para se manifestar no prazo de 10 dias. Caso nada mais seja 

requerido, presumir-se-á o adimplemento integral da obrigação, devendo 

os autos tornar à conclusão para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 02 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000710-59.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI OAB - MT0009413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos. 

Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante possui poderes na 

procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em 

caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Tendo em vista que o 

adimplemento da obrigação foi voluntário, após o levantamento, intime-se o 

reclamante para se manifestar no prazo de 10 dias. Caso nada mais seja 

requerido, presumir-se-á o adimplemento integral da obrigação, devendo 

os autos tornar à conclusão para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 02 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-72.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos. 

Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante possui poderes na 

procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em 

caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Tendo em vista que o 

adimplemento da obrigação foi voluntário, após o levantamento, intime-se o 

reclamante para se manifestar no prazo de 10 dias. Caso nada mais seja 

requerido, presumir-se-á o adimplemento integral da obrigação, devendo 

os autos tornar à conclusão para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 02 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000704-52.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE LILIAN PARENTE DE AVILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATIA DE FREITAS ALVES OAB - SP187789 (ADVOGADO)

MOANNY FELIX DE ANDRADE OAB - PE0026936D (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos. 

Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante possui poderes na 

procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em 

caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Tendo em vista que o 

adimplemento da obrigação foi voluntário, após o levantamento, intime-se o 

reclamante para se manifestar no prazo de 10 dias. Caso nada mais seja 

requerido, presumir-se-á o adimplemento integral da obrigação, devendo 

os autos tornar à conclusão para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 02 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010304-75.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL ABREU DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos. 

Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante possui poderes na 

procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em 

caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Tendo em vista que o 

adimplemento da obrigação foi voluntário, após o levantamento, intime-se o 

reclamante para se manifestar no prazo de 10 dias. Caso nada mais seja 

requerido, presumir-se-á o adimplemento integral da obrigação, devendo 

os autos tornar à conclusão para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 02 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010360-11.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR LEANDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO BRASIL FERNANDES OAB - MT0020629A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos. 

Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante possui poderes na 

procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em 

caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Tendo em vista que o 

adimplemento da obrigação foi voluntário, após o levantamento, intime-se o 

reclamante para se manifestar no prazo de 10 dias. Caso nada mais seja 

requerido, presumir-se-á o adimplemento integral da obrigação, devendo 

os autos tornar à conclusão para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 03 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-24.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGUES MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos. 

Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante possui poderes na 

procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em 

caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Tendo em vista que o 

adimplemento da obrigação foi voluntário, após o levantamento, intime-se o 

reclamante para se manifestar no prazo de 10 dias. Caso nada mais seja 

requerido, presumir-se-á o adimplemento integral da obrigação, devendo 

os autos tornar à conclusão para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 03 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-56.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PEREIRA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO BRASIL FERNANDES OAB - MT0020629A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORJAS TAURUS SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO EDUARDO RODRIGUES DA SILVA MARTINEZ OAB - RS32803 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos. 

Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante possui poderes na 

procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em 

caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Tendo em vista que o 

adimplemento da obrigação foi voluntário, após o levantamento, intime-se o 

reclamante para se manifestar no prazo de 10 dias. Caso nada mais seja 

requerido, presumir-se-á o adimplemento integral da obrigação, devendo 

os autos tornar à conclusão para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 03 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011839-10.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA BORGES DE MOURA FRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER MEDEIROS DE MOURA OAB - MT0014142A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAVAJ TRANSPORTES AEREOS REGULARES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

RICARDO LUIZ AZEVEDO CAMPOS DA SILVA OAB - MT0013799A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos. 

Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante possui poderes na 

procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em 

caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Tendo em vista que o 

adimplemento da obrigação foi voluntário, após o levantamento, intime-se o 

reclamante para se manifestar no prazo de 10 dias. Caso nada mais seja 

requerido, presumir-se-á o adimplemento integral da obrigação, devendo 

os autos tornar à conclusão para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 03 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010668-18.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOCORRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT0013188A-B (ADVOGADO)

LEONARDO LEANDRO FIGUEIRO OAB - MT0014035A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos. 

Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante possui poderes na 

procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em 

caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Tendo em vista que o 

adimplemento da obrigação foi voluntário, após o levantamento, intime-se o 

reclamante para se manifestar no prazo de 10 dias. Caso nada mais seja 

requerido, presumir-se-á o adimplemento integral da obrigação, devendo 

os autos tornar à conclusão para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 03 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000724-43.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GEILSA VIEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO TOLEDO SILVA OAB - MT0019123A (ADVOGADO)

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT0015625A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos. 

Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante possui poderes na 

procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em 

caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Tendo em vista que o 

adimplemento da obrigação foi voluntário, após o levantamento, intime-se o 

reclamante para se manifestar no prazo de 10 dias. Caso nada mais seja 

requerido, presumir-se-á o adimplemento integral da obrigação, devendo 

os autos tornar à conclusão para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 03 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000917-58.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIBEMANIA - ORGANIZACAO DE EVENTOS MUSICAIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMINDA ELLA HEINRICH PEREIRA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 15/08/2018, às 13h45min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000864-43.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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CLAUDIOMAR LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 30/08/2018, às 08h00min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000865-28.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIOMAR LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 30/08/2018, às 08h15min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000866-13.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIOMAR LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 30/08/2018, às 08h30min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000750-07.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VADINILZA RIBEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 02/08/2018, às 09h00min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000749-22.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 02/08/2018, às 08h45min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-74.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA ADORNO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO)

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANE PEREIRA DE LIMA OAB - GO0029761A (ADVOGADO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 11/07/2018, às 09H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000703-33.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZETI LAMIM OAB - MT0004449A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EFICAZ-CONSULTORIA E SERVICOS DE CREDITO E COBRANCA LTDA - 

EPP (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 25/07/2018, às 15h00min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-82.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTONIO MASCARELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DE FREITAS NOVAIS II OAB - MT0012052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

 

Intimo as partes, por meio de seus procuradores, para Audiência de 

Conciliação Redesignada para o dia 11 de Julho de 2018, ás 08h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-96.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IRIS OLIVEIRA DOS SANTOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico que, em razão da conciliadora Marcilia Moura Andrade não 

pertencer mais ao quadro do Poder Judiciário, a Audiência de Conciliação 

designada para o dia 27/03/2018, ás 13h45min, não se realizará. Intimo as 

partes, por meio de seus procuradores, para Audiência de Conciliação 

Redesignada para o dia 18 de Julho de 2018, ás 08h15min.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010495-28.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAURI FRANCISCO DE QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE ANNE DIAVAN OAB - MT0006661A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXECUTADO)

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL FURTADO AYRES OAB - DF0017380A (ADVOGADO)

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

 

Certifico que em razão do SISCONDJ ter informado, na oportunidade da 
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expedição do alvará, que o CNPJ 005.437.257/0001-29 é inválido, intimo a 

Executada Ativos S/A para manifestação, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001157-47.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN SOUZA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNETE DALA BONA OAB - MT0022482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA CLEMENTINA MARTINAZZO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que se esgotaram todos os meios para garantir a 

execução, defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade de 

contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC 

de 2015, prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro ou ativos 

financeiros. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o 

executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015 e designe-se 

data para audiência de conciliação (art. 53 e §§, da Lei nº 9.099/95). 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Intime-se o exequente para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o pedido formulado pela 

executada para desbloqueio do valor ora penhorado. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra, 04 de abril de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-86.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO LEANDRO FIGUEIRO OAB - MT0014035A-O (ADVOGADO)

Marco Antonio de Mello OAB - MT0013188A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos. 

Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante possui poderes na 

procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em 

caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Tendo em vista que o 

adimplemento da obrigação foi voluntário, após o levantamento, intime-se o 

reclamante para se manifestar no prazo de 10 dias. Caso nada mais seja 

requerido, presumir-se-á o adimplemento integral da obrigação, devendo 

os autos tornar à conclusão para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 03 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000513-07.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA APARECIDA RUBINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0010994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos. 

Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante possui poderes na 

procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em 

caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Tendo em vista que o 

adimplemento da obrigação foi voluntário, após o levantamento, intime-se o 

reclamante para se manifestar no prazo de 10 dias. Caso nada mais seja 

requerido, presumir-se-á o adimplemento integral da obrigação, devendo 

os autos tornar à conclusão para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 03 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000585-91.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERNANDO TEOTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0010994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos. 

Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante possui poderes na 

procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em 

caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Tendo em vista que o 

adimplemento da obrigação foi voluntário, após o levantamento, intime-se o 

reclamante para se manifestar no prazo de 10 dias. Caso nada mais seja 

requerido, presumir-se-á o adimplemento integral da obrigação, devendo 

os autos tornar à conclusão para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 03 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010326-36.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEN LUCIA MENDES DE ARAUJO OAB - MT0022510A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO a Parte Reclamante para indicar dados bancários para 

levantamento de valores.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012353-26.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO A BETTIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Aline Morgana Bettio OAB - MT0006099A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MURILO WILLAMYS BARBOSA DE MELO (REQUERIDO)

INAILSON BARBOSA DE MELO (REQUERIDO)

LUANA MENEZES NASCIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MONIQUE ANDRADE MACEDO SILVA OAB - BA38115 (ADVOGADO)

 

INTIMO as partes, por meio de seus advogados, da nova data designada 

para audiência de tentativa de conciliação, sendo 07/05/2018, às 

08h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-28.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 
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(ADVOGADO)

 

Certifico que, em razão da conciliadora Marcilia Moura Andrade não 

pertencer mais ao quadro do Poder Judiciário, a Audiência de Conciliação 

designada para o dia 27/03/2018, ás 16h30min, não se realizará. Intimo as 

partes, por meio de seus procuradores, para Audiência de Conciliação 

Redesignada para o dia 16 de Agosto de 2018, ás 09h45min.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000874-87.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA DA SILVA COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO)

MARIANA CRESTANI PALMA OAB - MT23195/O (ADVOGADO)

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT0010907A-O 

(ADVOGADO)

JOSEFINA MARIA DA SILVA COUTO OAB - 731.919.731-68 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o requerimento constante na petição do ID 12541075. 

Intimem-se os reclamados para que cumpram a decisão proferida em 

plantão judicial, para que providenciem o necessário para a transferência 

da reclamante para Cuiabá-MT, bem como para que forneçam avaliação e 

conduta de neurologia clínica. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, 

COM URGÊNCIA. Tangará da Serra-MT, 4 de abril de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010115-68.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MAURICIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT0013188A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

VISTOS. INTIME-SE o reclamante para se manifestar sobre o comprovante 

de depósito do ID 10975527 no prazo de 5 (cinco) dias. Caso seja 

solicitado o levantamento, desde já defiro o pedido. Em seguida, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, deverão os autos tornarem conclusos 

para extinção (artigo. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 05 de dezembro de 2017. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000773-84.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR MIGUEL LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

VISTOS. INTIME-SE o reclamante para se manifestar sobre o comprovante 

de depósito do ID 11241502 no prazo de 5 dias. Caso seja solicitado o 

levantamento, DEFIRO desde já defiro o pedido. Em seguida, deverá os 

autos virem conclusos para extinção (artigo. 924, II, do CPC). Caso não 

haja manifestação, ARQUIVEM-SE. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 11 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000996-37.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA ARAUJO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

VISTOS. INTIME-SE o reclamante para se manifestar sobre o comprovante 

de depósito do ID 11312236 no prazo de 5 dias. Caso seja solicitado o 

levantamento, DEFIRO desde já defiro o pedido. Em seguida, deverá os 

autos virem conclusos para extinção (artigo. 924, II, do CPC). Caso não 

haja manifestação, ARQUIVEM-SE. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 12 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001185-15.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO DE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO o Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000341-65.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ, DEFIRO 

o pedido de levantamento de valores formulado na petição de id 12514195. 

Expeça-se alvará(s) para levantamento dos valores, que deverão ser 

depositados em conta indicada pela profissional responsável pelos 

Medicamentos Judiciais e de Alto Custo da Secretaria Municipal de Saúde, 

Sra. Khris Barbosa Gonçalves Capellari, ou outro servidor que atue em 

sua substituição indicado pelo Município, que deverá providenciar 

imediatamente a aquisição do fármaco, comunicando este Juízo. Deverá 

o(a) reclamante, no prazo de 10 (dez) dias, cumprir o disposto no art. 10, 

§ 4º, do citado Provimento, juntando aos autos a nota fiscal com a devida 

especificação dos serviços ou medicamentos, demonstrando de forma 

analítica o valor e os materiais utilizados na prestação do serviço 

judicialmente autorizado. Em seguida, intimem-se os reclamados a fim de 

que, no mesmo prazo (10 dias), se manifestem sobre a prestação de 

contas apresentada pelo(a) reclamante. Após, certifique-se acerca da 

regular citação, apresentação de resposta ou eventual decurso de prazo, 

tornando os autos conclusos para sentença ou outras deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, com URGÊNCIA. Tangará da Serra, 4 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000753-93.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ODIMAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO)

JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos. 

Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante possui poderes na 

procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em 

caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Tendo em vista que o 

adimplemento da obrigação foi voluntário, após o levantamento, intime-se o 

reclamante para se manifestar no prazo de 10 dias. Caso nada mais seja 

requerido, presumir-se-á o adimplemento integral da obrigação, devendo 

os autos tornar à conclusão para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 04 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000444-38.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ, DEFIRO 

o pedido de levantamento de valores formulado na petição de id 12515262. 

Expeça-se alvará(s) para levantamento dos valores, que deverão ser 

depositados em conta indicada pela profissional responsável pelos 

Medicamentos Judiciais e de Alto Custo da Secretaria Municipal de Saúde, 

Sra. Khris Barbosa Gonçalves Capellari, ou outro servidor que atue em 

sua substituição indicado pelo Município, que deverá providenciar 

imediatamente a aquisição do fármaco, comunicando este Juízo. Deverá 

o(a) reclamante, no prazo de 10 (dez) dias, cumprir o disposto no art. 10, 

§ 4º, do citado Provimento, juntando aos autos a nota fiscal com a devida 

especificação dos serviços ou medicamentos, demonstrando de forma 

analítica o valor e os materiais utilizados na prestação do serviço 

judicialmente autorizado. Em seguida, intimem-se os reclamados a fim de 

que, no mesmo prazo (10 dias), se manifestem sobre a prestação de 

contas apresentada pelo(a) reclamante. Após, certifique-se acerca da 

regular citação, apresentação de resposta ou eventual decurso de prazo, 

tornando os autos conclusos para sentença ou outras deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, com URGÊNCIA. Tangará da Serra, 4 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001349-77.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA PIANNA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE RUTE RIETH OAB - MT0010301A (ADVOGADO)

VANUSA SANTANA OAB - MT23334/O (ADVOGADO)

PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 02 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001601-80.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA FERNANDA SANTOS DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA OAB - MT0020004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 03 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001005-96.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA ANGELA SALDANHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 03 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001323-79.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VIANA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 03 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO
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Processo Número: 1001478-82.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO GUIRRO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 03 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001350-62.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ANTONIO MALACO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA OAB - MT12075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 03 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000637-87.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AURINO QUARESMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA MAGGI LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT0007967A (ADVOGADO)

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT0009233A (ADVOGADO)

SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI OAB - MT18382/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 03 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001523-86.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO CARGNIN QUATRIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ QUATRIN OAB - MT0010537A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 04 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000860-06.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA CARDOZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do 

pedido se consubstancia na provável declaração de inexistência de débito 

e o indevido lançamento do nome da reclamante nos órgãos de proteção 

ao crédito. Não se pode olvidar que o lançamento do nome da requerente 

no banco de dados de serviços de restrição de crédito como o SERASA, 

SPC, CADIN e outros, tem sido objeto de restrição no campo da 

jurisprudência, como se vê, por exemplo, no julgamento do Agravo de 

Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES 

DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em casos desta natureza, 

quando na maioria das vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as 

consequências em detrimento do consumidor ou devedor são 

devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas suas relações 

comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua honra ou boa 

fama. O periculum in mora evidencia-se pelo fato de que a inclusão do 

nome nos órgãos de proteção ao crédito gera abalo de crédito, daí 

resultando, na maioria das vezes, prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o 

fundado receio de dano de difícil reparação. Como consequência, advém a 

necessidade da concessão da tutela de urgência antecipada neste 

tocante, pois fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. Considerando que, em casos desse jaez, 

a regra é a inversão do ônus da prova, competirá à reclamada a prova de 

que a reclamante efetivamente utilizou o serviço de telefonia no período 

objeto de cobrança, conforme descrito na inicial. Como consequência, até 
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que sobrevenha essa prova, presume-se como verdadeira a afirmação da 

reclamante, no sentido de que o débito pelo qual está sendo cobrada é 

posterior à rescisão do contrato. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada, 

pela suficiência das provas apresentadas até este momento. Por fim, 

verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a 

qualquer tempo e até por ocasião do julgamento final, poderá 

perfeitamente ser revogada esta decisão, tornando a inscrição nos 

serviços de proteção ao crédito a produzir seus regulares efeitos, sem 

qualquer prejuízo à empresa reclamada. Com essas razões, presentes os 

requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos da sentença 

final, DEFIRO a tutela de urgência antecipada a fim de determinar seja 

excluído o nome da reclamante dos registros de banco de dados de 

proteção ao crédito (SPC, SERASA, entre outros), com relação aos 

débitos objeto da presente demanda, lançados pela empresa reclamada. 

Oficie-se, conforme requerido. Recebo a petição inicial eis que 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 

2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte reclamada por 

carta com aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da reclamada na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato e as 

partes dispensem a produção de provas em audiência de instrução e 

julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir provas em 

audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou 

oral será a data da audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)

(s) requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 3 

de abril de 2018 . ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000834-08.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS, ajuizou a presente ação de 

obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, 

para que os reclamados sejam compelidos a custear consulta com 

Especialista Oftalmológico em Glaucoma, necessário ao restabelecimento 

de sua saúde Alega o reclamante que é portador de Glaucoma e, por essa 

razão necessita, em caráter de urgência, de se submeter ao procedimento 

citado, não fornecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Por essas 

razões, fundamentado em dispositivos da Constituição Federal e 

legislação infraconstitucional, afirma ter o Estado, lato sensu, o dever de 

prestar o atendimento necessário e requer, em razão da alegada urgência, 

o deferimento de medida liminar inaudita altera parte, compelindo os 

requeridos a submeterem ao favorecido o custeio do citado procedimento. 

Instado a se manifestar o NAT elaborou parecer técnico, informando que o 

procedimento é eletivo, no entanto, pode haver perda de oportunidade. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Conforme consta do exórdio e dos documentos 

a ela acostados, o reclamante sofre de Glaucoma e precisa de tratamento 

adequado o que só é possível mediante a realização do procedimento 

solicitado ao Poder Público. Contudo, o reclamante afirma ser desprovido 

de recursos financeiros suficientes para custear os procedimentos 

necessários para seu tratamento. Para a concessão da liminar pretendida, 

necessária a análise da presença dos requisitos próprios da antecipação 

da tutela final perseguida, nos termos do art. 300, do Código de Processo 

Civil de 2015. A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do 

alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de 

confronto entre o caso em questão com o teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo de dano consiste na inviabilização 

do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no provimento 

jurisdicional. Para a averiguação da tutela específica pleiteada, faz-se 

necessário ainda, rememorar o disposto na Constituição Federal, 

especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade 

de garantir-se a dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 

5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos 

fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no 

contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a 

própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, 

como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - 

além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as 

pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito 

à vida” (STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, “a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, estabelece o art. 198 

que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez 

configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. É visível a 

hipossuficiência do reclamante, tanto que requereu os benefícios da 

justiça gratuita para ingressar em juízo. Assim, ao que tudo indica, não 

conseguirá custear as despesas exigidas para realização dos 

procedimentos prescritos por indicação médica. Diante da hipossuficiência 

de seus cidadãos, o Estado, por meio da Constituição Federal, tornou 

obrigatória a tutela da saúde a todos os entes da Federação, consoante 

se extrai do seu artigo 23, inciso II. Nesse mesmo sentido, e em razão 

dessa determinação da Carta Magna, o legislador infraconstitucional editou 

o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: “A saúde é um 

direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” Insta salientar que a 

reclamante demonstrou ter tentado conseguir o exame através da rede 

municipal de saúde. Cumprida, nesse passo, a recomendação constante 

do art. 1º, § 1º, da Portaria nº 02/2015-CGJ. À luz de entendimentos 

jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários entes da 

federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que o 

necessitam: STF-0058774) AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. ADMINISTRATIVO. DIREITO 

À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES 

FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE 

ALTO CUSTO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS 

AUTOS À ORIGEM. ARTIGO 543-B DO CPC E ART. 328 DO RISTF. 1. 

Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à 

saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, 

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na 

Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. 2. O 

Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência da repercussão geral 

da questão relativa ao fornecimento de medicamentos de alto custo. 

Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo regimental do Estado do Ceará 

não provido e agravo regimental interposto pela União prejudicado. (Ag. 

Reg. no Recurso Extraordinário nº 818.572/CE, 1ª Turma do STF, Rel. Dias 

Toffoli. j. 02.09.2014, unânime, DJe 05.11.2014). STF-0055351) DIREITO 

CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO 
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RECORRIDO PUBLICADO EM 07.05.2009. A jurisprudência desta Corte 

firmou-se no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos 

quanto ao fornecimento de medicamentos pelo Estado, podendo o 

requerente pleiteá-los de qualquer um deles - União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios. As razões do agravo regimental não se mostram 

aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 

Agravo regimental conhecido e não provido. (Ag. Reg. no Recurso 

Extraordinário nº 630.932/RJ, 1ª Turma do STF, Rel. Rosa Weber. j. 

09.09.2014, unânime, DJe 24.09.2014). STJ-0476008) ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. REPERCUSSÃO GERAL. 

SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal 

de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento 

do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos 

entes federados, de forma que qualquer deles ostenta legitimidade para 

figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a 

medicamentos. 2. A repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, 

nos termos do art. 543-B do CPC, não enseja o sobrestamento dos 

recursos especiais que tramitam neste Superior Tribunal de Justiça. Nesse 

sentido: AgRg no REsp 1.344.073/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 06.09.2013; e AgRg no AREsp 244.747/SP, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 08.02.2013. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no Agravo em Recurso 

Especial nº 550.808/MG (2014/0177805-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio 

Kukina. j. 02.09.2014, unânime, DJe 08.09.2014). Conclui-se, portanto, que 

cabe aos entes federados, solidariamente responsáveis, no que tange à 

saúde, a sua promoção e proteção, e também a sua recuperação. 

Destarte, transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Analisando, então, os 

pressupostos para a concessão da tutela específica, observa-se que o 

fumus boni iuris se consubstancia nos princípios constitucionais 

elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que impôs ao 

Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o acesso universal e 

igualitário das necessidades imprescindíveis para a saúde dos cidadãos. 

De outro lado, o periculum in mora é igualmente verificado, em face da 

temeridade da medida ser deferida somente ao final, mormente diante do 

risco de que, com a não disponibilização dos procedimentos, venha a se 

complicar o estado de saúde da reclamante, caso não seja submetida ao 

tratamento adequado. Essa realidade, aliás, está bem descrita no atestado 

emitido pela própria Secretaria Municipal de Saúde, que indica que há 

iminente risco caso não seja disponibilizado o tratamento. Ademais, a 

inércia dos reclamados poderá causar danos irreparáveis, sobretudo pelo 

risco extremo à saúde da reclamante, materializando nos autos os 

requisitos basilares exigidos pela lei para a concessão da medida 

pleiteada. Outrossim, há comprovação expressa da recusa do Poder 

Público em disponibilizar o procedimento, o que demonstra que o 

reclamante não conseguiria atingir o seu intento pelas vias administrativas. 

A jurisprudência já se manifestou, em reiteradas decisões, em casos 

semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTE A AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA 

DA ALEGAÇÃO. REFORMA. CONSTATAÇÃO DE QUE RESTARAM 

PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. 

DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ. "(...) 4. Os arts. 196 e 

227 da CF/88 inibem a omissão do ente público (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) em garantir o efetivo tratamento médico à pessoa 

necessitada, inclusive com o fornecimento, se necessário, de 

medicamentos de forma gratuita para o tratamento, cuja medida, no caso 

dos autos, impõe-se de modo imediato, em face da urgência e 

conseqüências que possam acarretar a não-realização. (...)." (STJ: RMS 

23.184/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 

27.02.2007, DJ 19.03.2007, p. 285). Recurso conhecido e provido. 

Decisão unânime. (Agravo de Instrumento nº 2006208651, Câmara Cível 

do TJSE, Rel. Clara Leite de Rezende. j. 28.01.2008). Por todo o exposto, 

presentes os requisitos legais, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA e, em 

consequência, determino que os reclamados disponibilizem ao reclamante, 

no prazo máximo de 5 dias, Consulta com Especialista Oftalmológico em 

Glaucoma, em hospital da Rede Pública de Saúde ou, à falta de 

disponibilidade de vagas na rede pública, em Hospital da rede privada, 

vinculado ou não ao SUS, com dispensa de licitação inclusive, 

observadas, neste caso, as normas administrativas de regência. 

Consigne-se que, em caso de eventual descumprimento da ordem, poderá 

ser determinado o bloqueio de verbas públicas para o cumprimento da 

tutela específica ora deferida, nos termos do artigo 497 do Código de 

Processo Civil de 2015. Caso haja notícia de descumprimento desta ordem 

judicial, extraiam-se as cópias necessárias, encaminhando-se ao 

Ministério Público para adoção das providências legais pertinentes, no que 

tange à responsabilização civil e criminal da autoridade recalcitrante. 

Ressalvo, desde logo, que não há como ser acolhido o requerimento no 

sentido de ser disponibilizado “todo o tratamento de saúde necessário ao 

seu restabelecimento”, uma vez que o pleito, como formulado, não atende 

aos requisitos do art. 324 , do Código de Processo Civil de 2016, por 

ausência da exigida especificação legal, assim como porque não é 

possível, no âmbito dos Juizados Especiais, a prolação de sentenças 

ilíquidas, diante do disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, 

c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. Consequentemente, se não é possível 

conferir a tutela, na forma postulada, em definitivo, inviável também sua 

antecipação. Não obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os 

entes públicos legitimados a figurar no polo passivo de demandas que 

tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública, devem ser citados 

para comparecimento à audiência de conciliação, é fato que os 

representantes da Fazenda Pública raramente comparecem ao referido 

ato. A adoção do referido procedimento (que remete ao que está previsto 

na Lei nº 9.099/95), portanto, com a realização de um ato processual inútil 

e desnecessário, não preservaria a celeridade que deve permear 

procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e 

atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a 

forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a 

aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, 

bem como tendo em vista que restarão preservados os princípios 

descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015. 

Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 2 

de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001139-26.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO CORDEIRO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ , DEFIRO 

o pedido de levantamento de valores formulado na petição do ID 

12316254. Expeça-se alvará(s) para levantamento dos valores, que 

deverão ser depositados em conta indicada pela profissional responsável 

pelos Medicamentos Judiciais e de Alto Custo da Secretaria Municipal de 

Saúde, Sra. Khris Barbosa Gonçalves Capellari, ou outro servidor que 

atue em sua substituição indicado pelo Município, que deverá providenciar 

imediatamente a aquisição do fármaco, comunicando este Juízo. Caso não 

haja servidor disponível para a providência, o valor deverá ser levantado 

diretamente em favor da empresa fornecedora do medicamento. Deverá 

o(a) reclamante, no prazo de 10 (dez) dias, cumprir o disposto no art. 10, 

§ 4º, do citado Provimento, juntando aos autos a nota fiscal com a devida 

especificação dos serviços ou medicamentos, demonstrando de forma 

analítica o valor e os materiais utilizados na prestação do serviço 

judicialmente autorizado. Em seguida, intimem-se os reclamados a fim de 

que, no mesmo prazo (10 dias), se manifestem sobre a prestação de 
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contas apresentada pelo(a) reclamante. Após o levantamento, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, com URGÊNCIA. 

Tangará da Serra, 4 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42377 Nr: 2685-76.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO PERTILE-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: DIAS

AUTOS N.º 2685-76.2011.811.0045 COD. 42377

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

PARTE REQUERIDA: EVERALDO PERTILE-ME

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Everaldo Pertile-me, CNPJ: 

07222849000159, brasileiro(a), Endereço: atualmente em lugar incerto e 

não sabido

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 545,75(quinhentos 

e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de forma 

separada, sendo R$ 416,40 (quatrocentos e dezesseis reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 129,35 

(cento e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Eu, Luciana Maria Adams, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 4 de abril de 2018.

Luciana Maria Adams

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41510 Nr: 1817-98.2011.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDLDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A /MT, GILBERTO BORGES DA SILVA - 

OAB:58.647/PR

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais, do equivalente a 30% (cinquenta 

por cento) do total das custas do processo a que foi condenada, no 

importe de R$ 626,77 (seiscentos e vinte e seis reais e setenta e sete 

centavos)),nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 313,38 (trezentos e treze reais e trinta e oito 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 313,38 

(trezentos e treze reais e trinta e oito centavos) para fins de recolhimento 

da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

nome único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81253 Nr: 447-50.2012.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO DINIZ DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT/14015-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-/MT

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais, do equivalente a 66% (cinquenta 

por cento) do total das custas do processo a que foi condenada, no 

importe de R$ 397,21 (trezentos e noventa e sete reais e vinte e um 

centavos)),nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 254,72 (Duzentos e cinquenta e quatro reais e 

setenta e dois centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e 

R$ 142,49 (Cento e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos) 

para fins de recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), 

preencher os campos com o nome único do processo e o CPF/CNPJ do 

pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, 

será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que após o 

pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84956 Nr: 4514-58.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR PAULO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MARZARI - 

OAB:MT/15507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 524,21 

(Quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e um centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 398,30 (Trezentos e noventa e oito reais e 

trinta centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 125,91 

(Cento e vinte e cinco reais e noventa e um centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 
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Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o nome único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000620-18.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI OAB - MT0008410A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI JOSE POZZATTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1000620-18.2016.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 1.542.942,94; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[MULTA DE 10%]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: FIAGRIL Parte Ré: EXECUTADO: VALDECI JOSE 

POZZATTO Vistos etc. I. Defiro pedido de petitório de fl. id. 12509025. II. 

Proceda-se a secretaria com o necessário para o devido cumprimento do 

despacho inicial. III. Intime-se. Cumpra-se. IV. Às providências. Gisele 

Alves Silva Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001156-58.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CILENE FERREIRA DO NASCIMENTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)

Ilustríssimo Senhor Prefeito de Lucas Do Rio Verde - MT o senhor, Flori 

Luiz Binotti (IMPETRADO)

IVANILDE ALVES BORBA RIGO (AUTORIDADE COATORA)

FLORI LUIZ BINOTTI (AUTORIDADE COATORA)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001156-58.2018.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 2.136,00; Tipo: Cível; Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA 

(120)/[CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO]. Partes do processo: Parte 

Autora: IMPETRANTE: KATIA CILENE FERREIRA DO NASCIMENTO Parte Ré: 

IMPETRADO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, ILUSTRÍSSIMO 

SENHOR PREFEITO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT O SENHOR, FLORI LUIZ 

BINOTTI AUTORIDADE COATORA: FLORI LUIZ BINOTTI, IVANILDE ALVES 

BORBA RIGO Vistos etc. I. Mantenho por ora a decisão proferida 

inicialmente. II. Cumpra-se conforme determinado. III. Intime-se. Cumpra-se. 

Gisele Alves Silva Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001154-88.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DA SILVA MENDES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilustríssimo Senhor Prefeito de Lucas Do Rio Verde - MT o senhor, Flori 

Luiz Binotti (IMPETRADO)

IVANILDE ALVES BORBA RIGO (AUTORIDADE COATORA)

FLORI LUIZ BINOTTI (AUTORIDADE COATORA)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001154-88.2018.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 2.136,00; Tipo: Cível; Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA 

(120)/[CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO]. Partes do processo: Parte 

Autora: IMPETRANTE: CLAUDIA DA SILVA MENDES Parte Ré: IMPETRADO: 

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREFEITO 

DE LUCAS DO RIO VERDE - MT O SENHOR, FLORI LUIZ BINOTTI 

AUTORIDADE COATORA: FLORI LUIZ BINOTTI, IVANILDE ALVES BORBA 

RIGO Vistos etc. I. Mantenho por ora a decisão proferida inicialmente. II. 

Cumpra-se conforme determinado. III. Intime-se. Cumpra-se. Gisele Alves 

Silva Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001150-51.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LISANDRA FRANZEN DAMKE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORI LUIZ BINOTTI (AUTORIDADE COATORA)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)

Ilustríssimo Senhor Prefeito de Lucas Do Rio Verde - MT o senhor, Flori 

Luiz Binotti (IMPETRADO)

IVANILDE ALVES BORBA RIGO (AUTORIDADE COATORA)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001150-51.2018.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 2.136,00; Tipo: Cível; Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA 

(120)/[CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO]. Partes do processo: Parte 

Autora: IMPETRANTE: LISANDRA FRANZEN DAMKE Parte Ré: IMPETRADO: 

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREFEITO 

DE LUCAS DO RIO VERDE - MT O SENHOR, FLORI LUIZ BINOTTI 

AUTORIDADE COATORA: FLORI LUIZ BINOTTI, IVANILDE ALVES BORBA 

RIGO Vistos etc. I. Mantenho por ora a decisão proferida inicialmente. II. 

Cumpra-se conforme determinado. III. Intime-se. Cumpra-se. Gisele Alves 

Silva Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001158-28.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR LAURENITA DOS SANTOS PACHECO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilustríssimo Senhor Prefeito de Lucas Do Rio Verde - MT o senhor, Flori 

Luiz Binotti (IMPETRADO)

IVANILDE ALVES BORBA RIGO (AUTORIDADE COATORA)

FLORI LUIZ BINOTTI (AUTORIDADE COATORA)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001158-28.2018.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 2.136,00; Tipo: Cível; Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA 

(120)/[CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO]. Partes do processo: Parte 

Autora: IMPETRANTE: LUCIMAR LAURENITA DOS SANTOS PACHECO 

Parte Ré: IMPETRADO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREFEITO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT O 

SENHOR, FLORI LUIZ BINOTTI AUTORIDADE COATORA: FLORI LUIZ 

BINOTTI, IVANILDE ALVES BORBA RIGO Vistos etc. I. Mantenho por ora a 

decisão proferida inicialmente. II. Cumpra-se conforme determinado. III. 

Intime-se. Cumpra-se. Gisele Alves Silva Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005169-37.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1005169-37.2017.8.11.0045; Valor causa: 

R$ 8.511,63; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO PAN S.A. Parte Ré: REQUERIDO: ANA PAULA DIAS 

Vistos etc. I. Recebo a inicial e os documentos que a instrui. II. Defiro 

liminarmente a busca e apreensão, visto a demonstração documental da 

mora, pois o requerido foi notificado extrajudicialmente a respeito dos 

débitos vencidos e não pagos (artigo 2º do Decreto-lei nº 911/69). III. 

Determino a realização de restrição judicial do veículo objeto da inicial via 

sistema RENAJUD, nos termos do artigo 3º, 9º, do Decreto-Lei 911/69, a 

qual deverá ser retirada após a efetivação da apreensão. IV. Expeça-se 

mandado de busca, apreensão e depósito, na forma requerida. V. Feita a 

apreensão e o depósito, cite-se a parte requerida para, em quinze (15) 

dias, contestar, ou, pagar em cinco (5) dias a integralidade da dívida 

exigida, requerendo a purgação total da mora (artigo 3º, do Decreto-lei n.º 

911/69), as custas iniciais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 

10% do valor atribuído a causa. VI. Cinco dias após executada a liminar 

sem que tenha havido a purgação da mora (certifique-se), 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário (requerente), devendo ser expedido ofício 

ao DETRAN autorizando a transferência do veículo para o requerente ou a 

quem ele indicar, com baixa de quaisquer restrições existentes, inclusive 

de multas de trânsito, IPVA e outras taxas cuja obrigação é da parte 

requerida. VII. Cumpra-se, expedindo o necessário. Gisele Alves Silva 

Juíza em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000686-27.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VANIO ALANO ARRUDA MUNIZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA OSTAPENKO OAB - PR60300 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1000686-27.2018.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 1.110.000,00; Tipo: Cível; Espécie: REINTEGRAÇÃO / 

MANUTENÇÃO DE POSSE (1707)/[AQUISIÇÃO, ACESSÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: VANIO ALANO ARRUDA MUNIZ Parte 

Ré: RÉU: SICREDI CENTRO NORTE Vistos etc. I. Trata-se de Embargos de 

Terceiro ajuizada pelas partes devidamente classificadas. II. Pois bem, 

inicialmente cumpre ressaltar que, compulsando aos autos denota-se tão 

somente a decisão inicial de declínio de competência da 6ª Vara, 

inexistindo qualquer designação de audiência no presente feito. III. Da 

análise da causa de pedir remota (fatos), verifico que a questão 

apresenta inegável prejudicialidade externa com outro processo em trâmite 

na 1ª Vara. Embora os Embargos de Terceiro tenham natureza de ação 

autônoma, resta inequívoca a total dependência do processo principal. 

Assim sendo como é cediço, os Embargos de Terceiro constituem 

incidente de execução, na medida em que visam restituir a posse ou a 

propriedade de bem indevidamente constrito de terceiro não participante 

do processo sendo necessária a distribuição por dependência tramitando 

o processo no mesmo Juízo e forma que a ação principal. Ressalto ainda 

que por se tratar de embargos de terceiro e a execução principal ter sido 

distribuída e materializada de forma física (antes da instituição de PJE 

nesta Comarca), inexiste possibilidade de tramitações de ações conexas 

em que uma seja física e a outra eletrônica. Se é assim, e considerando 

que a execução foi distribuída anteriormente, deve o presente embargos 

ser materializado com todos os seu documentos de forma física, 

extinguindo estes autos eletrônico, ante a impossibilidade de cancelamento 

da distribuição (analogia ao Provimento de nº 91/2014 da CGJ TJMT). Por 

derradeiro, o feito será analisado após a ocasião da materialização e 

distribuição da presente ação em autos materiais/físico dependentes da 

execução principal de nº 5506-48.2014.811.0045. IV. Isto posto, declaro a 

dependência entre a presente demanda e a ação de nº 

5506-48.2014.811.0045 e em razão do já exposto EXTINGO o presente 

feito, determinando, porém que a parte autora providencie a materialização 

da petição inicial e documentos. Por ocasião da materialização, os autos 

deverão ser distribuídos para esta 1ª Vara em conexão com os autos de 

nº 5506-48.2014.811.0045. V. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas de praxe. VI. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Gisele Alves Silva Juíza de Direito em Substituição Legal

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001395-33.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. R. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA WILLIAM DA COSTA DUARTE OAB - MT20481/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. C. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO RODRIGUES MONTEIRO NETO OAB - PI5502 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1001395-33.2016.8.11.0045 

REQUERENTE: MARIA DO ROSARIO DA COSTA REQUERIDO: RAIMUNDO 

DA CONCEIÇÃO COSTA Vistos. 1. Diante do teor da contestação 

apresentada pelo requerido (Id 3264189), onde resta ofertado alimentos 

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a denotar, juntamente com os 

demais documentos coligidos com a inicial, o preenchimento do binômio 

necessidade-possibilidade, CONCEDO a tutela provisória pleiteada para o 

fim de revisionar provisoriamente os alimentos para a importância acima 

referida, sem prejuízo de futura modificação. 2. Intimem-se os requerentes 

para, querendo, impugnar a contestação ID 3264189, no prazo de 15 

(quinze) dias. 3. Após, vista ao MP. 4. Cumpra-se. Às providências. Lucas 

do Rio Verde, 03 de novembro de 2016. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz de Direito (Assinatura Digital)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 293 Nr: 2994-44.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: F.M.C DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS, NERI GUILHERME ARTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE OLIVEIRA RICCA - 

OAB:OAB-SP 286.325, RUI FERREIRA PIRES SOBRINHO - OAB:73891

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 Intimação do advogado da parte executada, para manifestação no prazo 

legal, acerca de fls. 544/550.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 32436 Nr: 3692-11.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARQUIMEDES FERMINO DE LIMA & CIA LTDA, 

SOLEICA FÁTIMA DE GÓES F. DE LIMA, ARQUIMEDES FERMINO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOM JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLEICA FÁTIMA DE GÓES 

FERMINO DE LIMA - OAB:OAB/MT 4.049
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 Intimação da parte executada, para manifetação no prazo legal, tendo em 

vista fls. 93/102.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 86430 Nr: 225-48.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.L.A.A. OURO VERDE DE MATO GROSSO-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA KELEN RODRIGUES FERREIRA DE 

CARVALHO BERNAR, MARIA BENEDITA RODRIGUES FERREIRA, LUIZ 

BRISOLA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de f. 94, posto se tratar de diligência da parte junto ao 

poder público municipal.

2. Ademais, manifeste-se o autor quanto ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 131748 Nr: 6598-90.2016.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ BRISOLA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VF COMÉRCIO DE ESQUADRIAS E VIDROS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN - 

OAB:10.134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, TATIANE MARIANI BARAZETTI - OAB:21074-O

 Vistos.

1. Manifeste-se o embargado a cerca da petição de f. 300/301, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 41588 Nr: 1897-62.2011.811.0045

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICH HENRIQUE COTHRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA LUCAS DO 

RIO VERDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 Intimação do douto advogado da parte embargante para que junte aos 

autos guia de preparo de carta precatória para intimação do embargante 

na comarca de Guarantã do Norte-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 121793 Nr: 1503-79.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton John Wagner Formehl , VILMAR ADÃO 

FORMEHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:MT/4.677, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9247/O, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto advogado da parte autora, para que junte aos autos 

guia de recolhimento de diligência para cumprimento de mandado.R$ 

60,00(sessenta reais).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 41588 Nr: 1897-62.2011.811.0045

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICH HENRIQUE COTHRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA LUCAS DO 

RIO VERDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 Vistos.

1. Nos termos da teoria da asserção, as condições da ação devem ser 

analisadas in status assertionis (abstrato), isto é, conforme as afirmações 

feitas pelo autor na inicial.

Sobre a matéria, ensina Luiz Guilherme Marinoni: “O que importa é a 

afirmação do autor, e não a correspondência entre a afirmação e a 

realidade, que já seria problema de mérito”. (Novas Linhas do Processo 

Civil, 3 ed., São Paulo: Malheiros, p. 212).

Nesse sentido é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO 

DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUPERVIA POR DÉBITOS DA 

FLUMITRENS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. 

INOCORRÊNCIA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. 

SÚMULA 7/STF. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. SÚMULA 

83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em violação ao art. 535 

do Código de Processo Civil, pois o Tribunal a quo resolveu as questões 

pertinentes ao litígio, mostrando-se dispensável que tivesse examinado 

uma a uma as alegações e fundamentos expendidos pela parte. 2. A 

análise da pretensão recursal sobre a alegada ilegitimidade passiva 

demanda, no caso, reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da 

Súmula 7/STJ. 3. O entendimento desta Corte Superior é pacífico no 

sentido de que as condições da ação, incluindo a legitimidade ad causam, 

devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, à luz exclusivamente da 

narrativa constante na petição inicial. 4. Agravo regimental não provido. 

(AgRg no AREsp 372.227/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 05/05/2015)

No caso dos autos, a análise da demanda instaurada revela que a medida 

aviada é adequada e necessária para a pretensão executiva apontada na 

inicial, de modo que a alegação de ausência de título executivo em razão 

de eventual quitação reclama análise de mérito.

Rejeito a preliminar.

2. Também não merece acolhida a impugnação aos benefícios da justiça 

gratuita.

É que o ônus de comprovar que a parte agraciada com a justiça gratuita 

tem condições de pagar as custas processuais e os honorários 

advocatícios sem prejuízo do próprio sustento ou do de sua família é do 

impugnante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. 

PRESUNÇÃO IURIS TANTUM NÃO DESCONSTITUÍDA. ÔNUS QUE 

COMPETIA À PARTE IMPUGNANTE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE 

DEFESA. Tendo sido firmada declaração de pobreza e juntada o 

comprovante de recebimento de salário, ensejando a concessão do 

benefício da gratuidade judiciária, compete à parte ex adversa, autora do 

incidente de impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita, 

desconstituir tal presunção, o que inocorreu na espécie. Ausência de 

cerceamento. (TJ-RS , Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de 

Julgamento: 29/02/2012, Nona Câmara Cível)”

No caso, o impugnante não conseguiu comprovar, como lhe competia, que 

a parte embargante dispõe de meios para o enfrentamento das custas e 

despesas processuais e dos honorários advocatícios, sem prejuízo do 

próprio sustento ou do de sua família.

Ademais, é "irrelevante que o beneficiário de assistência judiciária tenha 

propriedade imóvel, desde que não produza renda que permita pagar as 

custas e honorários do advogado" (JTA 118/406).

 Rejeito a impugnação.

3. Portanto, não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (CPC, 

art. 354), nem de julgamento antecipado (parcial ou total) do mérito (CPC, 

art. 355 e 356), de modo que fixo os pontos controvertidos (CPC, art. 357, 

II) seguintes: a) se houve efetiva quitação ou novação da dívida 

decorrente do contrato 106243/94; b) se houve entrega das mercadorias 

descritas nas permutas n. 109811- f. 57 e 107847-f. 50; c) se o 

embargante possui crédito junto ao embargado e se presentes os 

pressupostos para eventual compensação; d) demais pontos que sejam 

verificados no decorrer da instrução pelo juízo como sendo de interesse 

para o deslinde da causa.

4. Inexiste hipótese de inversão convencional (CPC, art. 373, §3º), legal ou 
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judicial (CPC, art. 373, § 1º) do ônus da prova, de forma que cabe a parte 

embargante a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao embargado 

a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do embargante (CPC, art. 357, III c/c 373, I e II).

5. Julgo, ainda, o processo saneado, uma vez que presentes se fazem os 

pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

como as condições para o exercício da ação.

6. A parte requerida/embargada (f. 189/190) pugnou pela produção de 

prova testemunhal, pericial e depoimento pessoal da parte embargante, ao 

passo que esta (f. 191/193) pugnou pela prova testemunhal, depoimento 

pessoal da parte requerida, intimação da parte embargada para exibição 

de documento e perícia grafotécnica sobre eventuais documentos 

exibidos.

7. Indefiro o pedido de produção de prova pericial contábil e eventual 

perícia grafotécnica, porquanto desnecessárias para o deslinde do feito, 

forte no artigo 464, § 1º, II, do CPC. De igual modo, indefiro o pedido de 

exibição de documento, porquanto a prova da entrega das mercadorias é 

ônus da parte adversa.

8. Defiro as demais provas requeridas, porquanto úteis e tempestivamente 

pleiteadas.

 9. Para a prova oral, inclusive depoimento pessoal das partes, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 06/06/2018, às 14:30 

horas. Intimem-se pessoalmente as partes, com as advertências de estilo.

 10. Intimem-se as partes para apresentarem rol de testemunhas no prazo 

de 15 (quinze) dias. (CPC, art. 357, § 4º)

11. Registro, ainda que cabe ao(a) advogado(a) da parte informar ou 

intimar as testemunhas por ele(a) arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, nos termos do artigo 455 e seguintes do CPC.

12. Expeça-se o necessário.

13. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 115359 Nr: 6858-07.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLINIO RODRIGO MENDES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITO FINANCEIROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:MT/12.090-A

 3.1. Tecidas estas considerações e gizadas as razões de decidir, com 

base no artigo 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido contido na inicial, para o fim de DECLARAR a inexistência da dívida 

concernente aos valores de R$ 201,57 (duzentos e um reais e cinquenta e 

sete centavos), referentes ao contrato nº 000047372155, restando 

confirmada a decisão liminar anteriormente concedida, bem como extinto o 

processo com resolução do seu mérito.3.2. Pela sucumbência e já que 

recíproca, atento ao princípio da causalidade que a norteia, considerando 

que os litigantes foram em parte vencedor e vencido (art. 86, CPC) 

condeno cada qual no pagamento de metade (50%) das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, em igual 

proporção, que nos termos do artigo 85, § 8º do CPC, considerando-se o 

trabalho realizado, fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), vedada a 

compensação. Contudo, por ser a parte requerente beneficiária da 

assistência judiciária gratuita, aplico o disposto no artigo 98, §3º do CPC, 

ficando o mesmo sob condição suspensiva de exigibilidade.3.3. Após o 

trânsito em julgado, proceda-se com o necessário para a cobrança das 

custas e despesas processuais e, após, remetam-se os autos ao arquivo, 

caso nada mais seja requerido. 3.4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 92340 Nr: 6202-21.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT, 

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - OAB:13224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 Vistos.

1. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo 

de 10 dias, manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 32095 Nr: 2071-42.2009.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO CESÁRIO DA SILVA - 

OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, PRISCILA KEI SATO - OAB:42074/PR

 Vistos.

1. Intime-se o executado para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o 

pagamento da dívida acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios também de 10%, 

além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito.

 2. Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

3. Não efetuado o pagamento, autorizo a penhora sobre a quantia em 

dinheiro encontradas nas contas ou aplicações financeiras do(a) 

executado(a), até o valor indicado na execução, o que deverá ser 

efetivado por meio de penhora on line, via BACENJUD.

3.1. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome do(a) executado(a), intime-se-o(a)(s) acerca da 

constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, 

nos exatos termos do § 2º do artigo 854 do CPC.

3.2. Transcorrido in albis o prazo de 05 dias para alegação das matérias 

elencadas no artigo 854, §3º ou rejeitada a referida manifestação, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de 

lavratura de termo.

4. Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á, 

independentemente de nova intimação, o prazo de 15 dias para que o 

executado apresente sua impugnação (art. 525, CPC), podendo a parte 

exequente requerer à serventia, desde logo, a expedição de certidão para 

fins de protesto, nos termos do artigo 517 do CPC.

5. Ao final de todo o processado supra, e nada sendo encontrado, 

intime-se o credor para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no 

prazo de cinco (05) dias, sob pena de suspensão do feito.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 148904 Nr: 8960-31.2017.811.0045

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDPL, PCG, JCGJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR DE CAMARGO V. 

JUNIOR - OAB:13.224/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos artigos 290 c/c 485, IV, ambos 

do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução do 

mérito.4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de 

e s t i l o . 5 .  P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e .  I n t i m e ( m ) - s e . 

Cumpra-se.............................

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 114344 Nr: 6354-98.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ PICOLO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP, CRISTIAN BARICHELLO - OAB:6512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se a parte autora, no prazo de 10 dias, para acostar ao feito, 

matrículas atuais dos imóveis que pretende executar a penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 86182 Nr: 5871-73.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO ANTONIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT-CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE S/A, ITAU XL SEGUROS CORPORATIVOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNILSON ZANARDINI MENEZES - 

OAB:16313-MT, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, NÁDIMA 

V. DE FIGUEIREDO - OAB:7918, RAFAEL WASNIESKI - OAB:MT/7973-B, 

RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:MT/10133, EDER ROBERTO PIRES DE FREITA - OAB:3889, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7627, LUIZ 

FERNANDO WAHLBRINK - OAB:8830/MT

 Intimação da parte autora (item 10 decisão de fls. 473):10. Intimem-se as 

partes para, em 15 (quinze) dias, indicar assistente técnico e apresentar 

quesitos, caso entendam necessário (CPC, art. 465).

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002862-13.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO IVAN PEREIRA DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Processo n.º 1002862-13.2017.8.11.0045. Como forma de concretizar a 

aplicabilidade do principio da transparência e da boa-fé e considerando-se 

que o exame das teses suscitadas na demanda pressupõe a análise dos 

extratos bancários da conta de propriedade do autor, com lastro no 

conteúdo normativo do art. 396 do Código de Processo Civil, Determino 

que a empresa requerida apresente, no prazo de 20 (vinte) dias: a) a 

totalidade dos extratos bancários, desde a abertura, da conta pertencente 

ao autor; b) a apresentação do instrumento de contrato, celebrado entre 

as partes, em que o autor aderiu ao seguro. Registre-se que a 

não-apresentação injustificada dos documentos produz, como 

consequência, a admissão, com a pecha de verdadeiros os fatos que, por 

meio dos referidos documentos, a parte autora pretendia provar. Relego, 

para instante posterior, a apreciação do pedido de majoração da multa 

cominatória. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de março de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002862-13.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO IVAN PEREIRA DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Processo n.º 1002862-13.2017.8.11.0045. Como forma de concretizar a 

aplicabilidade do principio da transparência e da boa-fé e considerando-se 

que o exame das teses suscitadas na demanda pressupõe a análise dos 

extratos bancários da conta de propriedade do autor, com lastro no 

conteúdo normativo do art. 396 do Código de Processo Civil, Determino 

que a empresa requerida apresente, no prazo de 20 (vinte) dias: a) a 

totalidade dos extratos bancários, desde a abertura, da conta pertencente 

ao autor; b) a apresentação do instrumento de contrato, celebrado entre 

as partes, em que o autor aderiu ao seguro. Registre-se que a 

não-apresentação injustificada dos documentos produz, como 

consequência, a admissão, com a pecha de verdadeiros os fatos que, por 

meio dos referidos documentos, a parte autora pretendia provar. Relego, 

para instante posterior, a apreciação do pedido de majoração da multa 

cominatória. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de março de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004300-11.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARINELZA ANTONIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo n.º 1004300-11.2016.8.11.0045. Deveras, segundo a norma de 

regência, a viabilidade técnica dos embargos de declaração está 

condicionada a existência de erro material, de omissão, de obscuridade ou 

de contradição, de que padeça determinada decisão judicial ou sentença 

[art. 1022 do Código de Processo Civil]. Os embargos de declaração, 

todavia, em situações excepcionais, detêm efeitos infringentes e, portanto, 

a capacidade de executar uma ação ofensiva contra a decisão judicial, 

somente para corrigir premissa equivocada no julgamento e que, dado à 

reparação da situação de erro material, omissão, contradição ou 

obscuridade, a alteração da decisão desponte como consequência 

etiológico necessário-direta, na exata medida em que “a atribuição de 

efeitos modificativos a embargos declaratórios, nada obstante se trate de 

medida excepcional, é perfeitamente cabível nas situações em que, 

eliminada contradição ou obscuridade, ou suprida omissão a respeito de 

questão jurídica de especial relevância para o desate da lide, a alteração 

do julgado surja como consequência natural da correção efetuada” [cf.: 

STJ, REsp n.º 1.157.052/PI, 3.ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 

20/05/2014]. Com essas considerações, conclui-se, por inferência 

racional, que os embargos de declaração não podem ser utilizados com o 

objetivo exclusivo de promover a modificação do julgado e de provocar a 

reabertura da discussão/exame da matéria, para o efeito de reavaliar o 

acerto ou desacerto da decisão judicial, como sucedâneo de recurso — 

sob pena de desvio da função jurídico-processual desta modalidade de 

recurso. Com o intuito de corroborar com tais assertivas, a título de 

ilustração, lanço mão dos seguintes acórdãos paradigmas, colhido do 

repertório de jurisprudência do Augusto Supremo Tribunal Federal, que 

versam acerca de questões que guardam relação de similitude com a que 

se encontra sob enfoque: “Embargos declaratórios. Inexistência de 

omissão, contradição, obscuridade ou dúvida, no acórdão embargado (art. 

337 do RISTF). Embargos rejeitados. O que pretenderam os embargantes 

foi sustentar o desacerto do julgado e obter sua desconstituição. A isso 

não se prestam, porém, os embargos declaratórios.” (RTJ 134/1296, 

Relator: Min. Sydney Sanches). “(…) A FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL 

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. - Os embargos de declaração, 

quando regularmente utilizados, destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que se 

registrem, eventualmente, no acórdão proferido pelo Tribunal. Os 

embargos declaratórios, no entanto, revelam-se incabíveis, quando a parte 

recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de 

obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o objetivo de 

infringir o julgado e de viabilizar, assim, um indevido reexame da causa, 

com evidente subversão e desvio da função jurídico-processual para que 

se acha especificamente vocacionada essa modalidade de recurso. 

Precedentes. (…)” (RTJ 193-03/1103, Relator: Min. Celso de Mello). Pois 

bem. Do confronto/cotejo analítico do contingente probatório produzido no 

processo, denota-se que a decisão prolatada, não exterioriza a existência 

de qualquer erro material, ponto obscuro, omissão ou contradição e que a 
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pretensão da embargante limita-se a rediscutir a matéria. Por via de 

consequência, diante desta moldura, tomando-se em consideração que a 

embargante objetiva provocar a reabertura da discussão/exame da 

matéria e que inexiste erro material, omissão, contradição ou obscuridade 

na decisão judicial, considero que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Ante o exposto, REJEITO os embargos 

declaratórios e, como consequência, Mantenho na íntegra o veredicto 

anteriormente lançado. Declaro, outrossim, reaberto o prazo para 

apresentação de recurso [art. 1026 do Código de Processo Civil]. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de março de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004300-11.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARINELZA ANTONIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo n.º 1004300-11.2016.8.11.0045. Deveras, segundo a norma de 

regência, a viabilidade técnica dos embargos de declaração está 

condicionada a existência de erro material, de omissão, de obscuridade ou 

de contradição, de que padeça determinada decisão judicial ou sentença 

[art. 1022 do Código de Processo Civil]. Os embargos de declaração, 

todavia, em situações excepcionais, detêm efeitos infringentes e, portanto, 

a capacidade de executar uma ação ofensiva contra a decisão judicial, 

somente para corrigir premissa equivocada no julgamento e que, dado à 

reparação da situação de erro material, omissão, contradição ou 

obscuridade, a alteração da decisão desponte como consequência 

etiológico necessário-direta, na exata medida em que “a atribuição de 

efeitos modificativos a embargos declaratórios, nada obstante se trate de 

medida excepcional, é perfeitamente cabível nas situações em que, 

eliminada contradição ou obscuridade, ou suprida omissão a respeito de 

questão jurídica de especial relevância para o desate da lide, a alteração 

do julgado surja como consequência natural da correção efetuada” [cf.: 

STJ, REsp n.º 1.157.052/PI, 3.ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 

20/05/2014]. Com essas considerações, conclui-se, por inferência 

racional, que os embargos de declaração não podem ser utilizados com o 

objetivo exclusivo de promover a modificação do julgado e de provocar a 

reabertura da discussão/exame da matéria, para o efeito de reavaliar o 

acerto ou desacerto da decisão judicial, como sucedâneo de recurso — 

sob pena de desvio da função jurídico-processual desta modalidade de 

recurso. Com o intuito de corroborar com tais assertivas, a título de 

ilustração, lanço mão dos seguintes acórdãos paradigmas, colhido do 

repertório de jurisprudência do Augusto Supremo Tribunal Federal, que 

versam acerca de questões que guardam relação de similitude com a que 

se encontra sob enfoque: “Embargos declaratórios. Inexistência de 

omissão, contradição, obscuridade ou dúvida, no acórdão embargado (art. 

337 do RISTF). Embargos rejeitados. O que pretenderam os embargantes 

foi sustentar o desacerto do julgado e obter sua desconstituição. A isso 

não se prestam, porém, os embargos declaratórios.” (RTJ 134/1296, 

Relator: Min. Sydney Sanches). “(…) A FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL 

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. - Os embargos de declaração, 

quando regularmente utilizados, destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que se 

registrem, eventualmente, no acórdão proferido pelo Tribunal. Os 

embargos declaratórios, no entanto, revelam-se incabíveis, quando a parte 

recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de 

obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o objetivo de 

infringir o julgado e de viabilizar, assim, um indevido reexame da causa, 

com evidente subversão e desvio da função jurídico-processual para que 

se acha especificamente vocacionada essa modalidade de recurso. 

Precedentes. (…)” (RTJ 193-03/1103, Relator: Min. Celso de Mello). Pois 

bem. Do confronto/cotejo analítico do contingente probatório produzido no 

processo, denota-se que a decisão prolatada, não exterioriza a existência 

de qualquer erro material, ponto obscuro, omissão ou contradição e que a 

pretensão da embargante limita-se a rediscutir a matéria. Por via de 

consequência, diante desta moldura, tomando-se em consideração que a 

embargante objetiva provocar a reabertura da discussão/exame da 

matéria e que inexiste erro material, omissão, contradição ou obscuridade 

na decisão judicial, considero que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Ante o exposto, REJEITO os embargos 

declaratórios e, como consequência, Mantenho na íntegra o veredicto 

anteriormente lançado. Declaro, outrossim, reaberto o prazo para 

apresentação de recurso [art. 1026 do Código de Processo Civil]. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de março de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001449-62.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR DA SILVA - ME (RÉU)

 

Processo n.º 1001449-62.2017.8.11.0045. Proceda-se à citação do réu 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao pagamento da quantia 

em dinheiro descrita na inicial, acrescida de honorários de advogado no 

percentual de 5% do valor atribuído à causa [art. 701 do Código de 

Processo Civil], ou formule embargos à ação monitória [art. 702 do Código 

de Processo Civil]. O cumprimento espontâneo do mandado judicial 

isentará o réu do pagamento de custas do processo [art. 701, § 1.º do 

Código de Processo Civil]. A ausência de pagamento e a 

não-apresentação de embargos à ação monitória produzirá a constituição, 

de pleno direito, de título executivo judicial, independentemente de qualquer 

tipo de formalidade [art. 701, § 2.º do Código de Processo Civil]. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 21 de março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002288-87.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE RUEDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA OAB - MT0016427A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cooperativa de Credito Sicredi Ouro Verde (RÉU)

ICATU SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

 

Processo n.º 1002288-87.2017.8.11.0045. A escrivania deverá elaborar 

certidão, com o objetivo de atestar se a requerida Cooperativa de Crédito 

de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi 

Ouro Verde MT (Sicredi Centro Oeste), devidamente intimada acerca do 

conteúdo da decisão judicial arquivada no evento n.º 10972645, 

apresentou manifestação. Após, venham conclusos. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 21 de março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002288-87.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE RUEDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA OAB - MT0016427A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cooperativa de Credito Sicredi Ouro Verde (RÉU)

ICATU SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

 

Processo n.º 1002288-87.2017.8.11.0045. A escrivania deverá elaborar 

certidão, com o objetivo de atestar se a requerida Cooperativa de Crédito 

de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi 

Ouro Verde MT (Sicredi Centro Oeste), devidamente intimada acerca do 

conteúdo da decisão judicial arquivada no evento n.º 10972645, 

apresentou manifestação. Após, venham conclusos. Lucas do Rio 
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Verde/MT, em 21 de março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002288-87.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE RUEDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA OAB - MT0016427A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cooperativa de Credito Sicredi Ouro Verde (RÉU)

ICATU SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

 

Processo n.º 1002288-87.2017.8.11.0045. A escrivania deverá elaborar 

certidão, com o objetivo de atestar se a requerida Cooperativa de Crédito 

de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi 

Ouro Verde MT (Sicredi Centro Oeste), devidamente intimada acerca do 

conteúdo da decisão judicial arquivada no evento n.º 10972645, 

apresentou manifestação. Após, venham conclusos. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 21 de março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001485-07.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELITO FELIX DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1001485-07.2017.8.11.0045. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão promovida por BV Financeira S/A CFI contra Joselito Felix dos 

Santos, que objetiva a realização da busca e apreensão do bem móvel 

alienado fiduciariamente. Foi ordenada a emenda da petição inicial. A 

requerida, devidamente intimada, não cumpriu com as exigências previstas 

na ordem judicial. Vieram os autos conclusos para deliberação. É o 

relatório. Passo a decidir. Com efeito, a viabilidade da ação de busca e 

apreensão de bem, decorrente de obrigação contratual, garantida através 

da constituição de cláusula de alienação fiduciária, parte do pressuposto, 

como pré-requisito indispensável de validade, da comprovação da mora do 

devedor — que desponta como consequência da falta de pagamento da 

prestação na data pré-fixada de vencimento (mora ‘ex re’) e deve se 

manifestar por intermédio da demonstração de concretização de 

notificação extrajudicial ou judicial ou do protesto do título [art. 2.º, § 2.º e 

art. 3.º ‘caput’ do Decreto-lei n.º 911/1969; Súmula n.º 72 do Superior 

Tribunal de Justiça]. A constituição em mora do devedor, concretizada por 

intermédio da expedição de carta, guarnecida com aviso de recebimento, 

apenas adquire validade/viabilidade técnica se comprovada a entrega da 

notificação no endereço contratual do devedor, dispensada a efetiva 

notificação pessoal. Isso significa dizer, por inferência racional, que a 

devolução do aviso de recebimento, desprovido da efetiva notificação, 

porque o devedor não mais reside no endereço ou porque “não foi 

procurado”, compromete a validade da notificação e exige/demanda, para 

o efeito de constituição regular da mora contratual, que se concretize a 

notificação, mediante a expedição de edital, através de protesto do título. 

Ademais, de suma importância enfatizar, também, que a constituição em 

mora do devedor, derivada de protesto de título, mediante a expedição de 

edital, somente adquire validade/viabilidade técnica se demonstrada a 

ocorrência de quaisquer das hipóteses preconizadas no art. 15 da Lei n.º 

9.492/1997 ou se comprovado o esgotamento de todos os meios 

convencionais de notificação pessoal [cf.: STJ, AgRg no Ag n.º 

1.386.153/RS, 3.ª Turma, Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 17/05/2011; STJ, AgRg 

no Ag n.º 1.229.026/PR, 3.ª Turma, Rel.: Min. Massami Uyeda, j. 

04/02/2010; STJ, AgRg no AREsp n.º 331.779/RS, 4.ª Turma, Rel.: Min. 

Luis Felipe Salomão, j. 06/08/2013; STJ, AgRg na MC n.º 10.556/GO, 4.ª 

Turma, Rel.: Min. Jorge Scartezzini, j. 12/12/2005]. Por via de 

consequência, diante desta moldura, tomando-se em consideração que a 

notificação extrajudicial do devedor não se efetivou de forma válida, pois a 

carta não foi entregue no endereço (evento n.º 6698430, pág. 1/2) e 

porque a notificação por edital não foi precedida da demonstração da 

ocorrência de esgotamento de todos os meios convencionais de 

notificação pessoal do devedor, conclui-se, por inferência racional, não 

caracterizada e válida a constituição em mora do devedor. A empresa 

requerente, devidamente intimada para emendar a petição inicial, 

quedou-se inerte, limitando-se a promover a reabertura da discussão do 

tema. Portanto, diante desta perspectiva, considerando-se que a petição 

inicial não contém os documentos imprescindíveis para o ajuizamento da 

demanda, considero que a extinção do feito, sem a abordagem de seu 

mérito, é medida que se impõe. Ante o exposto, com lastro no conteúdo 

normativo do art. 485, inciso I c/c o art. 434, ambos do Código de Processo 

Civil/2015, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem a resolução do mérito. 

Custas judiciais integralizadas quando do ajuizamento da petição inicial. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de 

março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002107-23.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRAVO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT0013970S 

(ADVOGADO)

LUIZ CARLOS VENTURINI OAB - MT0013839A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIMER LAMPUGNANI (EXECUTADO)

EBANO LAMPUGNANI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO)

 

Processo n.º 1002107-23.2016.8.11.0045. A escrivania deverá elaborar 

certidão, com a finalidade de especificar se os executados, devidamente 

citados, apresentaram embargos à execução. Intime-se a exequente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente memória de cálculo atualizada 

da dívida. Após, venham conclusos para exame do pedido arquivado no 

evento n.º 11568869. Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de março de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002107-23.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRAVO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT0013970S 

(ADVOGADO)

LUIZ CARLOS VENTURINI OAB - MT0013839A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIMER LAMPUGNANI (EXECUTADO)

EBANO LAMPUGNANI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO)

 

Processo n.º 1002107-23.2016.8.11.0045. A escrivania deverá elaborar 

certidão, com a finalidade de especificar se os executados, devidamente 

citados, apresentaram embargos à execução. Intime-se a exequente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente memória de cálculo atualizada 

da dívida. Após, venham conclusos para exame do pedido arquivado no 

evento n.º 11568869. Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de março de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002107-23.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRAVO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT0013970S 

(ADVOGADO)

LUIZ CARLOS VENTURINI OAB - MT0013839A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIMER LAMPUGNANI (EXECUTADO)

EBANO LAMPUGNANI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO)

 

Processo n.º 1002107-23.2016.8.11.0045. A escrivania deverá elaborar 
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certidão, com a finalidade de especificar se os executados, devidamente 

citados, apresentaram embargos à execução. Intime-se a exequente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente memória de cálculo atualizada 

da dívida. Após, venham conclusos para exame do pedido arquivado no 

evento n.º 11568869. Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de março de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000767-10.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILDO FERREIRA DOS SANTOS GONDIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SAMIR DE DEUS OAB - MT21271/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

Processo n.º 1000767-10.2017.8.11.0045. Com efeito, no procedimento 

comum, proferido despacho liminar, que recebe a petição inicial, o 

magistrado deve, como fórmula geral, determinar a realização de audiência 

de conciliação ou de mediação, com antecedência mínima de trinta dias. A 

citação do réu, para a audiência, deve, contudo, se concretizar com 

antecedência de vinte dias [art. 334 do Código de Processo Civil]. O 

desrespeito a esta norma processual, vulnera a aplicação do princípio do 

devido processo legal e da ampla defesa. Pois bem. Compulsando o 

material cognitivo produzido no processo, deflui-se que o ato de citação 

da companhia requerida se consumou no dia 03 de maio de 2017 (evento 

n.º 7923847) que, no caso concreto, coincide exatamente com a data 

agendada para realização da audiência de conciliação (evento n.º 

5044097). Portanto, diante deste cenário, Indefiro o pedido de decretação 

da revelia da companhia requerida e, como consequência direta, Reputo 

Prejudicada a realização da audiência designada. Com lastro no teor do 

art. 334 do Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, 

Determino a remessa do processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT 

que deverá proceder a realização de audiência de conciliação no dia 30 

de maio de 2017, às 9horas. Intime-se a requerente. Proceda-se à citação 

e à intimação do réu. O prazo de 15 (quinze) dias, para oferecimento da 

contestação, será contabilizado a partir da data da realização da 

audiência de conciliação [art. 335, inciso I do Código de Processo Civil]. A 

falta de contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de 

Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de março de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000767-10.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILDO FERREIRA DOS SANTOS GONDIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SAMIR DE DEUS OAB - MT21271/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

Processo n.º 1000767-10.2017.8.11.0045. Com efeito, no procedimento 

comum, proferido despacho liminar, que recebe a petição inicial, o 

magistrado deve, como fórmula geral, determinar a realização de audiência 

de conciliação ou de mediação, com antecedência mínima de trinta dias. A 

citação do réu, para a audiência, deve, contudo, se concretizar com 

antecedência de vinte dias [art. 334 do Código de Processo Civil]. O 

desrespeito a esta norma processual, vulnera a aplicação do princípio do 

devido processo legal e da ampla defesa. Pois bem. Compulsando o 

material cognitivo produzido no processo, deflui-se que o ato de citação 

da companhia requerida se consumou no dia 03 de maio de 2017 (evento 

n.º 7923847) que, no caso concreto, coincide exatamente com a data 

agendada para realização da audiência de conciliação (evento n.º 

5044097). Portanto, diante deste cenário, Indefiro o pedido de decretação 

da revelia da companhia requerida e, como consequência direta, Reputo 

Prejudicada a realização da audiência designada. Com lastro no teor do 

art. 334 do Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, 

Determino a remessa do processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT 

que deverá proceder a realização de audiência de conciliação no dia 30 

de maio de 2017, às 9horas. Intime-se a requerente. Proceda-se à citação 

e à intimação do réu. O prazo de 15 (quinze) dias, para oferecimento da 

contestação, será contabilizado a partir da data da realização da 

audiência de conciliação [art. 335, inciso I do Código de Processo Civil]. A 

falta de contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de 

Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de março de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000830-98.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. D. (REQUERENTE)

L. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN OAB - MT0014307A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

Processo n.º 1000830-98.2018.8.11.0045. Indefiro o pedido de concessão 

do beneficio da assistência judiciária gratuita. Compulsando o material 

cognitivo produzido no processo, principalmente do teor da redação da 

petição inicial e da consulta realizada no sistema informatizado RENAJUD, 

que segue no anexo, depreende-se que existem vestígios externos que 

detém a capacidade de demonstrar que os requerentes não se enquadram 

no conceito de pobreza e miserabilidade e tampouco que, dado a 

quantificação do valor das custas judiciais, pode no estado potencial ser 

privado do acesso ao Poder Judiciário, sem prejuízo do sustento próprio 

ou da unidade familiar. É que, do confronto/cotejo analítico do material 

cognitivo produzido no processo, é possível divisar, com segurança, que 

os requerentes possuem patrimônio pessoal razoável — haja vista que 

figuram como proprietários de diversos veículos automotores e de uma 

empresa com capital social integralizado de razoável valor —, que, denota, 

por inferência racional, a existência de sinais exógenos que demonstram 

que possuem condições adequadas/suficientes para efeito de pagamento 

das custas judiciais. Intimem-se os requerentes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, realizem o pagamento das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição do processo e indeferimento da petição 

inicial [art. 290 do Código de Processo Civil]. Lucas do Rio Verde/MT, em 

23 de março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000830-98.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. D. (REQUERENTE)

L. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN OAB - MT0014307A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

Processo n.º 1000830-98.2018.8.11.0045. Indefiro o pedido de concessão 

do beneficio da assistência judiciária gratuita. Compulsando o material 

cognitivo produzido no processo, principalmente do teor da redação da 

petição inicial e da consulta realizada no sistema informatizado RENAJUD, 

que segue no anexo, depreende-se que existem vestígios externos que 

detém a capacidade de demonstrar que os requerentes não se enquadram 

no conceito de pobreza e miserabilidade e tampouco que, dado a 

quantificação do valor das custas judiciais, pode no estado potencial ser 

privado do acesso ao Poder Judiciário, sem prejuízo do sustento próprio 

ou da unidade familiar. É que, do confronto/cotejo analítico do material 

cognitivo produzido no processo, é possível divisar, com segurança, que 

os requerentes possuem patrimônio pessoal razoável — haja vista que 

figuram como proprietários de diversos veículos automotores e de uma 

empresa com capital social integralizado de razoável valor —, que, denota, 

por inferência racional, a existência de sinais exógenos que demonstram 

que possuem condições adequadas/suficientes para efeito de pagamento 

das custas judiciais. Intimem-se os requerentes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, realizem o pagamento das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição do processo e indeferimento da petição 

inicial [art. 290 do Código de Processo Civil]. Lucas do Rio Verde/MT, em 

23 de março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO
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Processo Número: 1000260-15.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS NEI CANTONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1000260-15.2018.8.11.0045. Com lastro no teor do art. 321 

do Código de Processo Civil, Determino que a parte requerente promova a 

emenda da petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, com o objetivo de 

providenciar: a) juntada de cópia do título executivo (sentença/acórdão e 

certidão do trânsito em julgado); b) juntada de documento que comprove a 

existência de relação jurídica entre as partes, notadamente sua condição 

de “investidor” ou “divulgador” dos “serviços/produtos” da empresa 

requerida, a evidenciar que o documento existe e se acha em poder da 

parte contrária. Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de março de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000837-90.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGER LUIZ MONDARDO BERGAMASCO (RÉU)

REGIS RICARDO MONDARDO BERGAMASCO (RÉU)

 

Processo n.º 1000837-90.2018.8.11.0045. Proceda-se à citação dos réus 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, procedam ao pagamento da 

quantia em dinheiro descrita na inicial, acrescida de honorários de 

advogado no percentual de 5% do valor atribuído à causa [art. 701 do 

Código de Processo Civil], ou formulem embargos à ação monitória [art. 

702 do Código de Processo Civil]. O cumprimento espontâneo do mandado 

judicial isentará o réu do pagamento de custas do processo [art. 701, § 1.º 

do Código de Processo Civil]. A ausência de pagamento e a 

não-apresentação de embargos à ação monitória produzirá a constituição, 

de pleno direito, de título executivo judicial, independentemente de qualquer 

tipo de formalidade [art. 701, § 2.º do Código de Processo Civil]. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 23 de março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000310-41.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

V A S CORDEIRO - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAJUA MARIA SOUSA DE MENEZES OAB - AC4699 (ADVOGADO)

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677/O 

(ADVOGADO)

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO)

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY OAB - MT7042/O (ADVOGADO)

 

Processo n.º 1000310-41.2018.8.11.0045. A concessão da gratuidade da 

justiça, como fórmula/regra geral, depende da caracterização de fato 

objetivo, que se limita/contenta a reclamar a existência de afirmação, na 

petição inicial, de que não reúne condições de arcar com o pagamento das 

custas do processo e honorários de advogado [cf.: STJ, AgRg no Ag n.º 

1.172.972/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. Jorge Mussi, j. em 20/10/2009; STJ, 

EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no Ag n.º 952.186/RS, 3.ª Turma, Rel.: 

Min. Nancy Andrighi, j. em 20/10/2009]. Contudo, o deferimento do 

beneficio da assistência judiciária gratuita para a pessoa jurídica 

pressupõe, como requisito indispensável, a existência de comprovação 

idônea, de que não detém condições de arcar com o pagamento das 

despesas do processo. A mera alegação de situação de impossibilidade 

de suportar os encargos financeiros do processo não desponta como 

elemento suficiente para a concessão do benefício [cf.: STF, EDcl no AI 

n.º 716.294/MG, 2.ª Turma, Rel.: Min. Cezar Peluso, j. em 31/03/2009; STF, 

AgRg no EDcl na Rcl n.º 1.905/SP, Tribunal Pleno, Rel.: Min. Marco Aurélio, 

j. em 15/08/2002]. Portanto, diante deste cenário, tomando-se em 

consideração que a embargante não comprovou, de forma categórica, que 

não tem condições financeiras para arcar com a quitação das despesas 

do processo, sem o comprometimento da manutenção de suas atividades, 

INDEFIRO o requerimento de concessão do beneplácito da assistência 

judiciária gratuita. Intime-se a embargante para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, realize o pagamento das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição do processo e indeferimento da petição 

inicial [art. 290 do Código de Processo Civil]. Após, com o pagamento das 

custas, elabore-se certidão, com a finalidade de atestar a tempestividade 

dos embargos à execução. Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de março de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000310-41.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

V A S CORDEIRO - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAJUA MARIA SOUSA DE MENEZES OAB - AC4699 (ADVOGADO)

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677/O 

(ADVOGADO)

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO)

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY OAB - MT7042/O (ADVOGADO)

 

Processo n.º 1000310-41.2018.8.11.0045. A concessão da gratuidade da 

justiça, como fórmula/regra geral, depende da caracterização de fato 

objetivo, que se limita/contenta a reclamar a existência de afirmação, na 

petição inicial, de que não reúne condições de arcar com o pagamento das 

custas do processo e honorários de advogado [cf.: STJ, AgRg no Ag n.º 

1.172.972/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. Jorge Mussi, j. em 20/10/2009; STJ, 

EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no Ag n.º 952.186/RS, 3.ª Turma, Rel.: 

Min. Nancy Andrighi, j. em 20/10/2009]. Contudo, o deferimento do 

beneficio da assistência judiciária gratuita para a pessoa jurídica 

pressupõe, como requisito indispensável, a existência de comprovação 

idônea, de que não detém condições de arcar com o pagamento das 

despesas do processo. A mera alegação de situação de impossibilidade 

de suportar os encargos financeiros do processo não desponta como 

elemento suficiente para a concessão do benefício [cf.: STF, EDcl no AI 

n.º 716.294/MG, 2.ª Turma, Rel.: Min. Cezar Peluso, j. em 31/03/2009; STF, 

AgRg no EDcl na Rcl n.º 1.905/SP, Tribunal Pleno, Rel.: Min. Marco Aurélio, 

j. em 15/08/2002]. Portanto, diante deste cenário, tomando-se em 

consideração que a embargante não comprovou, de forma categórica, que 

não tem condições financeiras para arcar com a quitação das despesas 

do processo, sem o comprometimento da manutenção de suas atividades, 

INDEFIRO o requerimento de concessão do beneplácito da assistência 

judiciária gratuita. Intime-se a embargante para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, realize o pagamento das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição do processo e indeferimento da petição 

inicial [art. 290 do Código de Processo Civil]. Após, com o pagamento das 

custas, elabore-se certidão, com a finalidade de atestar a tempestividade 

dos embargos à execução. Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de março de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1000667-21.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZENIR CORREIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ZINI DA CUNHA OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO)

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE OAB - MT23345/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1000667-21.2018.8.11.0045. Proceda-se a citação dos 

requeridos para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 
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(quinze) dias [art. 511, CPC/15]. No mesmo ato, intimem-se os requeridos 

para que, no de 15 (quinze) dias, apresentem os comprovantes de 

pagamento descritos no item 3 da petição inicial, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos que a requerente pretende comprovar 

com tal documento [art. 400, inciso I do CPC/15]. Concedo ao requerente o 

benefício da justiça gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de 

março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000912-32.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL LINDOLFO HASSE (EXECUTADO)

 

Processo n.º 1000912-32.2018.8.11.0045. Proceda-se à citação do 

executado para que, no prazo de 03 (três) dias, realize a quitação da 

dívida, das custas e despesas processuais [art. 829 do Código de 

Processo Civil] ou, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 

penhora, de depósito ou de caução, se oponha à execução, através de 

embargos de devedor [art. 914 e art. 915, ambos do Código de Processo 

Civil]. A ausência de pagamento voluntário, no prazo de 03 (três) dias, 

acarretará: a) na expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 829, 

§ 1.º do Código de Processo Civil]; b) na inclusão de registro desabonador 

em cadastros de proteção ao crédito [art. 782, § 3.º do Código de 

Processo Civil]. Arbitro honorários de advogado no percentual 

correspondente a 10% do valor total devido, registrando-se que, para a 

hipótese de pronto pagamento, a verba sofrerá redução pela metade [art. 

827, paragrafo único do Código de Processo Civil]. Intime-se o executado 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, reconhecendo o crédito e 

comprovando o depósito de 30% do valor da execução, requeira o 

parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações mensais, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês [art. 916 do Código de 

Processo Civil]. Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de março de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001097-70.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LACERDA MEDEIROS OAB - MG174232 (ADVOGADO)

BERNARDO ANANIAS JUNQUEIRA FERRAZ OAB - MG87253 

(ADVOGADO)

THIAGO SANTANA RABELO OAB - MG97929 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE MARCELINO GARCIA DE AQUINO (EXECUTADO)

LUIZ DOMINGOS AQUINO (EXECUTADO)

 

Processo n.º 1001097-70.2018.8.11.0045. Proceda-se à citação do 

executado para que, no prazo de 03 (três) dias, realize a quitação da 

dívida, das custas e despesas processuais [art. 829 do Código de 

Processo Civil] ou, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 

penhora, de depósito ou de caução, se oponha à execução, através de 

embargos de devedor [art. 914 e art. 915, ambos do Código de Processo 

Civil]. A ausência de pagamento voluntário, no prazo de 03 (três) dias, 

acarretará: a) na expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 829, 

§ 1.º do Código de Processo Civil]; b) na inclusão de registro desabonador 

em cadastros de proteção ao crédito [art. 782, § 3.º do Código de 

Processo Civil]. Arbitro honorários de advogado no percentual 

correspondente a 10% do valor total devido, registrando-se que, para a 

hipótese de pronto pagamento, a verba sofrerá redução pela metade [art. 

827, paragrafo único do Código de Processo Civil]. Intime-se o executado 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, reconhecendo o crédito e 

comprovando o depósito de 30% do valor da execução, requeira o 

parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações mensais, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês [art. 916 do Código de 

Processo Civil]. Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de março de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000964-28.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA ROCHA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALBERTO NARCISO (RÉU)

 

Processo n.º 1000964-28.2018.8.11.0045. Com fundamento no teor do art. 

319, inciso II do Código de Processo Civil e, também, evitar futura 

configuração de nulidade processual, por vício da citação, Determino a 

intimação da autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique a 

qualificação completa do réu (filiação e número de inscrição no CPF), para 

que permitir a realização de pesquisa nos bancos de dados dos sistemas 

InfoJud, RenaJud e Siel e obter informações sobre o endereço do 

requerido. Após, venham os autos conclusos. Lucas do Rio Verde/MT, em 

13 de setembro de 2016. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000839-60.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANTO ALDORI SILVEIRA HESPER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (RÉU)

 

Processo n.º 1000839-60.2018.8.11.0045. O exame das teses suscitadas 

na demanda pressupõe a análise do instrumento de contrato de compra e 

venda do bem imóvel, firmado entre as partes litigantes, e do possível 

contrato de financiamento imobiliário celebrado, para fins de verificação da 

descaracterização da mora contratual, em razão da pactuação de 

encargos abusivos e ilegais, durante o período de normalidade, e, também, 

da legitimidade do polo passivo da lide. Estes contratos constituem-se 

como documentos imprescindíveis para o exame da tutela de urgência. 

Portanto, diante deste cenário, Determino que o autor providencie, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emenda da petição inicial, para a finalidade de 

providenciar a exibição do contrato de compra e venda do bem imóvel, 

firmado entre as partes litigantes, e do possível contrato de financiamento 

imobiliário celebrado. Após, venham conclusos para exame. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 23 de março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001294-59.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA LUZIA SILVA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SAMIR DE DEUS OAB - MT21271/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO MORELHAO (RÉU)

SILVANA DE OLIVEIRA (RÉU)

 

Processo n.º 1001294-59.2017.8.11.0045. Intimem-se as partes para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, indiquem as provas que pretendem produzir, 

especificando, de forma fundamentada, a sua necessidade. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 23 de março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003590-54.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE OAB - RJ161187 (ADVOGADO)

LEONARDO RODRIGUES CALDAS OAB - RJ113756 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Processo n.º 1003590-54.2017.8.11.0045. Trata-se de Ação Anulatória 

ajuizada por Samara Silva de Oliveira contra o Estado de Mato Grosso, em 
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que argumentou, em síntese, que realizou inscrição, para fins de 

participação do concurso público, para preenchimento de cadastro de 

reserva para o cargo de assistente social do Sistema Penitenciário, e que 

logo após a realização das provas da primeira, segunda e terceira fase, 

foi reprovada na quarta etapa, que compreendia a avalição psicológica. 

Alegou que os critérios utilizados para a avaliação têm natureza subjetiva 

e que, inconformada com a decisão, interpôs recurso administrativo, que 

foi indeferido. Defendeu a ilegalidade da decisão administrativa, que 

determinou a eliminação da autora do certame, haja vista que viola os 

princípios da legalidade, ampla defesa e impessoalidade. Requereu, ao 

final, a procedência do pedido, para o fim de decretar a nulidade do ato 

administrativo, que eliminou o requerente do certame, e permitir que a 

requerente participe das demais fases do certame. Foi indeferida a tutela 

de urgência e concretizada à citação do réu. O requerido apresentou 

resposta, oportunidade em que defendeu a regularidade do ato 

administrativo, visto que praticado de acordo com os parâmetros da 

legislação de regência e das regras do edital do concurso público. 

Requereu, ao final, a improcedência dos pedidos. Houve réplica, instante 

em que a requerente, reprisando os argumentos tecidos por ocasião da 

peça inicial, rechaçou as proposições apresentadas pela defesa. Vieram 

os autos conclusos para deliberações. É o relatório. Passo a decidir. 

Primeiramente, impende acentuar, desde logo, que se configura 

absolutamente desnecessária a produção de prova testemunhal ou a 

realização de perícia técnica na hipótese ‘sub judice’, pois não se revelam 

imprescindíveis, para efeito de equacionamento/resolução do litígio, pois a 

dissolução das matérias/pontos controvertidos (existência de 

irregularidade ou de ilegalidade no ato administrativo) envolve, em caráter 

de exclusividade e de forma cumulativa, o exame de prova 

documental/material e abordagem de questões de direito. Logo, à luz de 

tais balizamentos, procedo ao julgamento antecipado da lide, na forma do 

que prevê o comando normativo preconizado no art. 355, inciso I do 

Código de Processo Civil. Não subsistem questões preliminares pendentes 

que exijam exame e, conforme se depreende da análise do processo, os 

ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer 

nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados 

estes temas e superada a etapa de realização do exame dos requisitos de 

admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), 

passo a análise da questão de fundo da demanda. Efetivamente, ao Poder 

Judiciário compete exercer, devido à aplicabilidade do princípio da 

inafastabilidade da jurisdição [art. 5.º, inciso XXXV da CRFB/88], o controle 

do ato administrativo. O controle jurisdicional dos atos administrativos 

limita-se apenas a análise dos parâmetros de legalidade e de legitimidade 

do ato, a verificação dos motivos determinantes (exame dos requisitos 

substanciais e pressupostos de fato e de direito) e a análise das questões 

relacionadas à conformidade com a proporcionalidade e a razoabilidade. 

Com forma de evitar-se usurpação da competência administrativa e 

violação ao princípio da separação dos poderes [art. 2.º da CRFB/88], 

conclui-se, por inferência racional, que, como fórmula/regra geral, não é 

dado ao Poder Judiciário se imiscuir no aspecto subjetivo do ato 

administrativo, para o efeito de examinar a conveniência, oportunidade, 

eficiência ou “justiça ou injustiça” do ato, exceto se vulnerada a 

aplicabilidade do princípio da legalidade, configurada situação de abuso de 

poder ou para o efeito de garantir a aplicação do princípio da 

proporcionalidade e da razoabilidade. O espírito que inspira o controle 

jurisdicional dos atos administrativos centra-se, basicamente, na 

necessidade de intervenção do Poder Judiciário quando “há a atuação do 

Estado em confronto com os princípios e os valores que norteiam o 

ordenamento jurídico, notadamente nas hipóteses em que a prática de 

determinado ato se distancia dos seus pressupostos intrínsecos ou, como 

assinala a literatura majoritária, dos seus elementos constitutivos” [cf.: 

STJ, MS n.º 11.382/DF, 2.ª Seção, Rel.: Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 

24/05/2017]. Deveras, inspirado no efeito da influência do princípio da 

legalidade, conclui-se, por inferência racional, que a exigência de 

avaliação psicológica ou teste psicotécnico, para o efeito de 

requisito/condição necessária para o acesso a cargo ou emprego público, 

somente é válida quando subsistir previsão expressa em lei, em sentido 

material (ato originado do Poder Legislativo), autorizativa e, ao mesmo 

tempo, no edital de abertura do concurso [art. 37 ‘caput’ e § 1.º da 

CRFB/88]. O teor do enunciado da Súmula Vinculante n.º 44 traduz esta 

orientação, fundamentado em entendimento pacificado no âmbito da 

jurisprudência do Augusto Supremo Tribunal Federal, versando sobre o 

tema ‘sub judice’ e registra, de maneira taxativa, que: “só por lei se pode 

sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”. 

A regularidade/validade da exigência da efetivação da avaliação 

psicológica ou do teste psicotécnico, como condição para ingresso no 

serviço público, também pressupõe que a realização do exame se 

concretize em conformidade com critérios objetivos e científicos, para fins 

de evitar a realização de um juízo de valor arbitrário e discricionário do 

candidato, e, ao mesmo tempo, também que se confira publicidade ao 

resultado da avaliação, para viabilizar a revisão do resultado. Impende 

enfatizar, por oportuno, que esse entendimento tem prevalecido em 

sucessivos julgamentos proferidos pelo Augusto Supremo Tribunal 

Federal: “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 

Administrativo. Concurso público da Companhia do Metropolitano do 

Distrito Federal (METRÔ/DF). Mandado de segurança contra ato do 

Secretário de Estado da Administração Pública do DF. Competência da 

Justiça comum firmada em razão da autoridade coatora. Exame 

psicotécnico. Necessidade de previsão legal e editalícia. Precedentes. 1. É 

entendimento assente na Corte que a competência para o julgamento do 

mandado de segurança “é determinada segundo a hierarquia da 

autoridade coatora e não, segundo a relação jurídica alcançada pelo ato 

coator” (MS nº 21.109/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sepúlveda 

Pertence, DJ de 10/2/93). 2. O Tribunal, no julgamento do AI nº 

758.533/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou ser possível a 

exigência de teste psicotécnico como condição de ingresso no serviço 

público, desde que: i) haja previsão no edital regulamentador do certame e 

em lei; ii) que referido exame seja realizado mediante critérios objetivos e 

iii) que se confira publicidade aos resultados da avaliação, a fim de 

viabilizar sua eventual impugnação. 3. Agravo regimental não provido. 4. 

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de 

mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09)” (STF, ARE n.º 

939.826 AgR/DF, 2.ª Turma, Relator: Min. Dias Toffoli, julgado em 

26/05/2017) — com destaques não inseridos no texto original. “MANDADO 

DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 

CONTROLE DE LEGALIDADE DE ATO PRATICADO PELO MINISTÉRIO 

PÚBLICO DE RONDÔNIA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. 

PREVISÃO EM LEI. CRITÉRIOS OBJETIVOS. ORDEM DENEGADA. I – O art. 

5º, I, da Lei 12.016/2009 não configura uma condição de procedibilidade, 

mas tão somente uma causa impeditiva de que se utilize simultaneamente o 

recurso administrativo com efeito suspensivo e o mandamus. II – A 

questão da legalidade do exame psicotécnico nos concursos públicos 

reveste-se de relevância jurídica e ultrapassa os interesses subjetivos da 

causa. III – A exigência de exame psicotécnico, como requisito ou 

condição necessária ao acesso a determinados cargos públicos, somente 

é possível, nos termos da Constituição Federal, se houver lei em sentido 

material que expressamente o autorize, além de previsão no edital do 

certame. IV – É necessário um grau mínimo de objetividade e de 

publicidade dos critérios que nortearão a avaliação psicotécnica. A 

ausência desses requisitos torna o ato ilegítimo, por não possibilitar o 

acesso à tutela jurisdicional para a verificação de lesão de direito 

individual pelo uso desses critérios V - Segurança denegada” (STF, MS 

n.º 30.822/DF, 2.ª Turma, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 

05/06/2012) — com destaques não inseridos no texto original. Pois bem. 

Do confronto/cotejo analítico do contingente probatório produzido no 

processo, deflui-se que foi disponibilizado e divulgado, pela Secretaria de 

Justiça e Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso, concurso público 

para fins de preenchimento de cadastro de reserva para cargos de 

agente penitenciário e de profissionais de nível superior do Sistema 

Penitenciário, e que a autora se inscreveu e realizou as provas da 

primeira, segunda e terceira fase do certame, obtendo aprovação, e que, 

todavia, na quarta fase, que compreendia a avalição psicológica, a autora 

foi reprovada (evento n.º 9863727). Segundo os informes produzidos no 

processo, é possível divisar que, logo após a divulgação do resultado do 

exame psicológico, a autora formulou recurso administrativo contra o 

resultado do exame psicológico, que deliberou por eliminar a requerente do 

certame, que, posteriormente, foi indeferido (evento n.º 9863725 e 

9863756). A legislação estadual, que normatiza e reestrutura a carreira 

dos profissionais do Sistema Penitenciário, prevê, como requisito/condição 

necessária para o acesso a cargos da carreira dos profissionais do 

Sistema Penitenciário, a exigência de teste psicológico, de caráter 

eliminatório. É o que preconiza o teor do comando normativo do art. 14, § 

1.º, inciso IV da Lei Complementar Estadual n.º 389/2010, que versa 

acerca da temática: “Art. 14 – O ingresso nos cargos de provimento 

efetivo da Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário será através 
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de concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 

natureza e complexidade do cargo. “§ 1.º - Para o preenchimento dos 

cargos de Profissionais do Sistema Penitenciário serão realizadas no 

mínimo 05 (cinco) fases seguintes, todas de caráter eliminatório: “I – prova 

objetiva; “II – exame de saúde; “III – aptidão física; “IV – exame psicológico, 

em acordo com o perfil profissiográfico; “V – investigação social” — com 

destaques não inseridos no texto original. Da análise meticulosa do 

conjunto de provas produzido no processo, deflui-se que a exigência do 

exame psicológico, para o concurso público, para fins de preenchimento 

de cadastro de reserva para cargos de profissionais do Sistema 

Penitenciário, tem fundamento no conteúdo do edital do concurso público, 

que, de maneira expressa, prevê a imposição de teste psicológico como 

condição de ingresso no serviço público e, também, descreve e 

estabelece os critérios objetivos, parâmetros e métodos, para o efeito de 

realização da avaliação e da aferição da aptidão do candidato [itens n.º 4 

e 14, ambos do Edital n.º 01/2016/SEJUDH]. Ao dissecar, de forma 

meticulosa, o conjunto de provas produzido no processo, deflui-se que a 

avaliação do exame psicológico baseou-se no critério objetivo e científico, 

regulado/prescrito no conteúdo do edital do concurso público [item n.º 14 

do Edital n.º 01/2016/SEJUDH], e contém, com um grau mínimo de 

objetividade e clareza, a exposição dos fundamentos/razões de fato 

(motivos-pressupostos), que motivaram a decisão administrativa, que 

deliberou por reprovar a autora do certame. Ademais, de suma importância 

sublinhar, por conveniente, que não é dado ao Poder Judiciário imiscuir-se, 

para efeito de examinar a conveniência/oportunidade dos critérios de 

avaliação da banca examinadora, e, por via indireta e transversa, 

promover a reanálise dos critérios de correção do conteúdo das questões 

e do resultado-final do teste psicológico, exceto se comprovada flagrante 

ilegalidade ou de desvio/vulneração das regras do edital do concurso. Por 

via de consequência, diante desta moldura, tomando-se em consideração 

que subsiste previsão expressa em lei e, também, no edital de abertura do 

concurso, que exige a realização de teste psicológico, para ingresso no 

serviço público, e, na hipótese concreta, o ato de avaliação e aferição do 

exame psicológico fundamentou-se em critério objetivo, deflui-se, por 

inferência racional, que a improcedência da pretensão autoral desponta 

como medida inevitável/inquestionável. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial da ação anulatória 

ajuizada por Samara Silva de Oliveira contra o Estado de Mato Grosso e, 

como consequência direta, Declaro encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência, com esteio no 

conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, Condeno 

a requerente no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, 

destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 20% sobre o valor 

atribuído à causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do 

advogado e a natureza da demanda. Fica suspensa a exigibilidade do 

pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao 

patrono da parte adversa, infligido à autora, devido à concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de 

Processo Civil]. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 23 de março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001296-92.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

S. G. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. D. (REQUERIDO)

 

Compulsando os autos, verifica-se que a presente demanda foi distribuída 

erroneamente para este Juízo, pois, conforme se verifica na petição inicial 

(título “Da Distribuição por Dependência”), há relação de dependência do 

presente feito com os autos da ação que tramita na 2.ª Vara Cível desta 

Comarca, sob o n.º 1000637-83.2018.8.11.0045. Diante disto, Determino a 

remessa deste processo à 2.ª Vara Cível desta Comarca, que detém 

competência para apreciar a matéria da demanda. Intime-se a parte autora, 

através do advogado constituído, via DJe.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101936 Nr: 22432-07.2014.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KB TRANSPORTES LTDA ME, ESTER BIRKHAN, 

MARIO AGOSTINHO KERN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): KB TRANSPORTES LTDA ME, CNPJ: 

16915015000110, atualmente em local incerto e não sabido ESTER 

BIRKHAN, Cpf: 00968280056, Rg: 4043478389, Filiação: Marcos Birkhan e 

Iris Tereza Birkhan, data de nascimento: 02/06/1974, brasileiro(a), natural 

de Santa Barbara do Sul-RS, casado(a), do lar, Telefone 66-96477022 e 

atualmente em local incerto e não sabido MARIO AGOSTINHO KERN, Cpf: 

92240976187, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 28.930,95 (Vinte e oito 

mil e novecentos e trinta reais e noventa e cinco centavos) especificado 

na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento dos 

honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao prazo final 

do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de pleno 

direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará 

isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) 

ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês.

Resumo da Inicial: A autora é credora do valor de R$ 28.930,95 (vinte e 

oito mil novecentos e trinta reais e noventa e cinco centavos), em 

decorrência do contrato B31432112-6 - Empréstimo rotativo PF/PJ (Crédito 

Geral Empréstimo) contrato nº B893753 - Cheque Empresarial - Conta 

Corrente nº 01447-3. A autora buscou todas as vias amigáveis a fim de 

compor acordo com o réu, sem sucesso, não lhe restando outra saída 

senão a busca da tutela jurisdicional.

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  P r o c e s s o  n . º 

22432-07.2014.811.0045.Considerando-se que a ultimação da citação 

pessoal dos réus, secundada com o exaurimento de todos os meios 

tradicionais de localização (fls. 86/87, 91/96, 113/114, 118/126 e 136/137), 

se frustrou, com lastro no teor do art. 257, inciso I do Código de Processo 

Civil, DETERMINO que se proceda à citação dos requeridos, mediante a 

expedição de edital. Estabeleço, com fundamento no art. 257, inciso III do 

Código de Processo Civil, prazo de 60 (sessenta) dias.Lucas do Rio 

Verde/MT, em 15 de fevereiro de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de 

Direito.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juliana Borges, digitei.

Lucas do Rio Verde, 08 de março de 2018

Cleber Zuanazzi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92354 Nr: 6216-05.2013.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADM DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J MARCELO DE OLIVEIRA E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:MT/8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): J MARCELO DE OLIVEIRA E CIA LTDA, 

CNPJ: 03656919000126. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: "O réu integra o grupo/cota de Consórcio nº 8194/023, 

administrado pela autora. Por força da cota Consorcial, adquiriu o veículo 

Chevrolet, Astra HB 4P, cor branca, placa NJD6968, ano 2008. O réu 

tornou-se inadimplente, deixando de honrar com as contribuições ao grupo 

consorcial, e dessa foi constituído em mora, nos termos do artigo 2º, § 2º 

do Decreto-lei 911/69, por meio de notificação extrajudicial/protesto da 

nota promissória, presumindo-se vencida de pleno direito toda a dívida 

vicenda. Como consequência de tal mora impõe-se a realização da 

garantia, nos termos avençados do contrato (Alienação Fiduciária), em 

consonância com o disposto no artigo 1.363, II e artigo 1.364, ambos do 

Código Civil c/c artigo 3º do mencionado Decreto-lei nº 911/69, com nova 

redação dada pela Lei 10.931 de 03/08/04, estando o débito em aberto 

atualizado no montante de R$ 21.650,94 (vinte e um mil e seiscentos e 

cinquenta reais e noventa e quatro centavos), correspondente ao 

percentual de 57,10% sobre o valor da categoria do bem básico do plano.”

Despacho/Decisão: Vistos.1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

com pedido de liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por 

objeto o bem descrito na inicial. Para a concessão da liminar, se faz 

necessária a comprovação da mora ou do inadimplemento do(a)(s) 

devedor(a)(s). Vejo que a parte requerente cumpriu este requisito, já que 

os documentos atrelados à inicial demonstram a relação contratual, bem 

como a inadimplência do(a)(s) devedor(a)(s).Por outro lado, há receio de 

que a parte autora sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo 

desaparecimento do mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu 

pretenso direito.2. ISTO POSTO, com base nos artigos 3º e seguintes do 

Dec. Lei 911/69 e alterações da Lei 10.931/04 e 13.043, de 2014, defiro, 

liminarmente, a medida pleiteada. Expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com o(a) autor(a), na pessoa de seu 

representante legal. 3. Executada a liminar, cite(m)-se o(a)(s) requerido(a)

(s) para, no prazo de 5 (cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, 

pagar a integralidade da dívida, conforme valor apresentado pelo(a) 

credor(a) fiduciário(a) na inicial, oportunidade em que o bem lhe será 

restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º do Dec. Lei 911/69, com nova redação 

da Lei 10.931/04, art. 56).4. Poderá ainda o devedor fiduciante apresentar 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados, de igual forma, a partir 

do cumprimento da liminar, ainda que tenha se utilizado da faculdade 

disposta no § 2º do art. 3º do Dec. Lei 911/69.5. Intime(m)-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juliana Borges, digitei.

Lucas do Rio Verde, 08 de março de 2018

Cleber Zuanazzi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150667 Nr: 160-77.2018.811.0045

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERMINO LUIS TOMIOZZO, NELCI BUCHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNI ALOISIO SOARES DE LIMA, MARIA 

REGINA CORSINI, RÉUS INCERTOS E EVENTUAIS INTERESSADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RÉUS INCERTOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da ação 

de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: "O Senhor Fermino Luis Tomiozzo comprou o Lote 

urbano nº 5, da quadra 116-C, com metragem de 325,00m2, do senhor Erni 

Aloísio Soares de Lima, constando neste instrumento a assinatura da 

esposa deste, senhora Maria Regina Corsini. Acorre que após 13 (treze) 

anos, os requeridos ainda não conseguiram regularizar o imóvel e 

consolidar a propriedade. Os requerentes possuem de maneira mansa, 

pacífica, contínua e incontestada o imóvel objeto desta ação desde 

04/05/2004, e possuem justo título que confirma a compra do imóvel, 

conforme contratos. Desde o período que compraram o imóvel urbano os 

requerentes passaram a residir no local, exercendo os poderes de 

propriedade (animus domini). Outrossim, nunca houve qualquer tipo de 

contestação ou impugnação da posse exercida pelos requerentes. O 

imóvel usucapiendo está matriculado sob o nº 19.186 do CRI de Lucas do 

Rio Verde/MT. Ademais, o valor venal do imóvel é de R$ 57.515,69 

(cinquenta e sete mil e quinhentos e quinze reais e sessenta e nove 

centavos)".

Descrição do Imóvel Usucapiendo: Lote 05, QUADRA 116 C, Travessa Z, 

Cidade Nova, Lucas do Rio Verde - Mato Grosso, com área de 325,00m2 

(trezentos e vinte e cinco metros quadrados) e as seguintes medidas e 

confrontações: Frente: Travessa Z, medindo 13,00 metros; Fundos: Lote 

08, medindo 13,00 metros; Lado Direito:Lote 06, medindo 25,00 metros; 

Lado esquerdo: Lote 04,

Despacho/Decisão: Processo n.º 160-77.2018.811.0045.Proceda-se à 

citação da pessoa, em cujo nome está registrado o bem imóvel, objeto da 

ação de usucapião, e dos confinantes, através da expedição de mandado 

[art. 246, § 3.º do Código de Processo Civil]. Proceda-se a citação dos 

réus incertos e dos interessados, por meio da expedição de edital [art. 

259, inciso I do Código de Processo Civil]Por força de aplicação analógica 

do comando normativo do art. 216-A, § 3.º da Lei n.º 6015/1973, 

DETERMINO que se proceda a notificação da União, da Fazenda Pública 

Estadual e do Município de Lucas do Rio Verde/MT para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestem se possuem interesse em intervir na 

causa.Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste.Proceda-se o apensamento deste 

processo aos autos da ação cível n.º 4206-90.2010.811.0045, código 

39181.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juliana Borges, digitei.

Lucas do Rio Verde, 16 de março de 2018

Cleber Zuanazzi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 123248 Nr: 2202-70.2016.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDENIO BASSANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:SP/217.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 Certifico e dou fé que, nos termos do artigo 1.284 da CNGC os presentes 

autos permanecerão nesta secretaria pelo prazo de 15 dias úteis 

aguardando o início do cumprimento de sentença pela parte interessada.

Art. 1.284. Transitada em julgado a sentença, e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora, expressando o desejo de 

executá-la, arquivar os autos.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 117559 Nr: 8169-33.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDP, AADL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONATAN GOMES DUARTE - 

OAB:PR/71613

 DELIBERAÇÕES

Intime-se a autora, mediante a expedição de mandado, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, compareça na sede da Defensoria Pública local e 

viabilize informações/meios necessários para dar-se regular andamento 

no processo, registrando-se que a ausência de manifestação, dentro do 

prazo indicado, acarretará na extinção do processo sem o exame do 

mérito.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Selena Guarnieri, estagíaria, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Cristiano dos Santos Fialho

Juiz(a) de Direito

Promotor de Justiça: Leonardo Moraes Gonçalves

Defensor Público: Diogo Madrid Horita

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 102514 Nr: 22783-77.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO DA SILVA NONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 Intime-se o requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, decline se a 

requerida realizou a quitação integral da obrigação, registrando-se que a 

ausência de manifestação no prazo indicado, implicará em manifestação 

implícita de concordância quanto a extinção do processo pelo pagamento 

da obrigação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 99179 Nr: 5337-61.2014.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALQUIRIA LIMA VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte AUTORA para, no prazo de 5 (cinco) dias, retirar 

a(s) carta(s) precatória(s) expedida(s) , devendo comprovar a(s) 

distribuição(ões) no prazo de 30 dias, informando o número e a Vara do 

Juízo deprecado onde foi distribuída, para posterior acompanhamento pelo 

Juízo deprecante.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 88339 Nr: 2216-59.2013.811.0045

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILIANDRA CRISTINA DALLAGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INÊS JUSTINA MELCHIOR, ESPÓLIO DE 

DORVAL ANTUNES MELCHIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:MT/16215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENE CORASSA - 

OAB:4972-B/MT

 Processo n.º 2216-59.2013.811.0045.

Proceda-se a alteração dos dados e das informações relativas aos 

cadastros de advogados no processo, com o objetivo de atualizar os 

registros dos advogados que patrocinam os interesses da requerente, em 

conformidade com a petição e procuração arquivadas nas fls. 682/683 

dos autos.

Após, proceda-se a intimação das partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, querendo, se manifestem sobre o laudo pericial, podendo o 

assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer [art. 477, §1º do Código de Processo Civil].

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de março de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000693-19.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRES NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1000693-19.2018.8.11.0045. Considerando-se as 

particularidades da causa e como forma de adequar o rito processual às 

necessidades do conflito [art. 139, inciso VI do Código de Processo Civil], 

visto que, como é cediço, a autarquia requerida, via de regra, não 

comparece às audiências marcadas e, como regra geral, também não 

formula proposta de acordo, deixo, para momento oportuno, a análise da 

conveniência da realização da audiência de conciliação [Enunciado n.º 35 

da ENFAM]. Proceda-se à citação do réu para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente contestação [art. 335 do Código de Processo 

Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, será contabilizado a 

partir da data da juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, 

devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. Concedo a requerente o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 23 

de março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002082-10.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER BARTH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO GIARETTA OAB - MT0010172A (ADVOGADO)

EVANDRO SILVA FERREIRA OAB - MT0011538A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALINO FERNANDES (EXECUTADO)

EMERSON PELISSARI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENE CORASSA OAB - MT4972/B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002082-10.2016.811.0045. Diante do teor da certidão retro, 

determino a expedição de carta precatória para as Comarcas de 

Sorriso/MT e de Sinop/MT, com a finalidade de promover a busca e 

apreensão do produto soja, de propriedade dos executados, equivalente a 

211.968kg (duzentos e onze mil, novecentos e sessenta e oito quilos) de 

soja em grãos, a ser entregue em favor da exequente, que exercerá a 

condição de fiel depositária, até o desfecho final da lide. Com lastro no 

teor do art. 782, § 3.º do Código de Processo Civil, proceda-se a inclusão 

de registro desabonador do nome dos executados em cadastros de 

proteção ao crédito. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de abril de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 142097 Nr: 4606-60.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO PEREIRA DE SOUZA, MADALENA 

PIRES DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082, JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - OAB:8159, 

MAGNA LOPES - OAB:22388/O, NILTON GOMES DA SILVA - 

OAB:0851/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

os advogados dos réus acerca do mandado de fls. 238/239, o qual deixou 

de intimar as testemunhas RODRIGO CARLOS OJEDA DE ALBURQUEQUE 

e TARLI DE MATOS, para se manifestarem no prazo de 3 (três) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43511 Nr: 3819-41.2011.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO DA SILVA PEREIRA, EDIMILSON 

FARIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SERGIO DA SILVA PEREIRA, Cpf: 

03877349102, Rg: 001.789.721, Filiação: Everaldo Pereira Neto e Antonia 

da Silva Divino, data de nascimento: 20/01/1990, brasileiro(a), natural de 

Campo Grande-MS, convivente, gesseiro e atualmente em local incerto e 

não sabido EDIMILSON FARIAS DOS SANTOS, Rg: 1713923-6, Filiação: 

Bispo Lauriano dos Santos e Ana Cordeiro de Farias, data de nascimento: 

01/07/1986, brasileiro(a), natural de Guarantã do Norte-MT, solteiro(a), 

gesseiro. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima qualificado(a, 

s) para comparecer(em) à audiência designada: DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Sessão de Julgamento (Tribunal do Juri) que se realizará no dia 

19/04/2018, às 08:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado.

Despacho/Decisão: Vistos etc.,Denúncia - fls. 04/06.Recebimento da 

denúncia em 17/04/2012 – fls. 53/54.Citação pessoal dos acusados – fl. 

60.Resposta à acusação por meio de Advogado constituído – fls. 61/62 e 

64/65.Instrução Probatória – fls. 114/122.Memoriais da Acusação – fls. 

126/135.Memoriais da Defesa – fls. 136/143.Pronúncia – fls. 160/163, 

dando os réus Sergio da Silva Pereira e Edmilson Farias dos Santos como 

incursos no crime de homicídio tentado qualificado pelo recurso que 

dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, inciso IV c/c artigo 14, inciso II, 

ambos do Código Penal).Intimação pessoal dos acusados da sentença de 

pronúncia – fl. 166.Interposição de recurso em sentido estrito pela Defesa 

do acusado (fl. 167), razões recursais (fls. 170/180).Contrarrazões 

recursais pela Acusação – fls. 181/185.Reapreciação da matéria por este 

Juízo, em sede de juízo de retratação, mantendo a sentença de pronúncia 

– fl. 186.Acórdão negando provimento ao recurso em sentido estrito 

interposto pela Defesa contra a sentença de pronúncia – fl. 

206/verso.Trânsito em Julgado do acórdão – fl. 210.É o sucinto relatório, e 

não havendo nulidades a serem sanadas ou fatos a serem esclarecidos 

(Art. 423, I, do CPP), o presente feito encontra-se pronto para julgamento 

pelo Tribunal do Júri.Defiro o rol de testemunhas apresentado pelas partes 

às fls. 211 e 212.Designo julgamento para o dia 19 de abril de 2018, às 

08h00min.DETERMINO a exibição do instrumento utilizado para a prática do 

crime em plenário. Intime-se o Ministério Público, o réu, requisitando-o, se 

necessário e, seu Defensor, bem como as testemunhas arroladas pelas 

partes na fase do art. 422, do CPP, residentes nesta Comarca.Quanto as 

residentes fora desta Comarca faculto as partes a apresentação das 

mesmas, independentemente de intimação (RTs 519/434, 464/349, 

558/312, 559/312).A Gestora Judicial providenciará o preparo do presente 

processo para julgamento pelo Tribunal do Júri, devendo observar cumprir 

todas as formalidades legais.Cumpra-se com urgência vez que se trata de 

processo da meta 02/2018 do CNJ.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Izabela Fagundes 

Euzébio Teixeira, digitei.

Lucas do Rio Verde, 13 de março de 2018

Guilherme Pereira Dias Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 87598 Nr: 1430-15.2013.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO FREITAS DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT

 Impulsiono o presente feito nos termos da legislação vigente, bem como 

em comando a declaração do Acusado as fls. 60, para INTIMAR o 

Acusado, na pessoa de seu procurador para que, no prazo legal, 

APRESENTE a Resposta à Acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 85129 Nr: 4695-59.2012.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO FREITAS DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT

 Impulsiono o presente feito nos termos da legislação vigente, bem como 

em comando a declaração de fls. 55, para INTIMAR o Acusado, na pessoa 

de seu procurador, para que, no prazo legal APRESENTE a Resposta à 

Acusação.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004698-21.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONILDA MARCAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004698-21.2017.8.11.0045 REQUERENTE: CLEONILDA 

MARCAL REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

Conforme dispõe o artigo 51, I, da Lei Federal nº. 9.099/95, "...Extingue-se 

o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor não deixar 

de comparecer a qualquer das audiências do processo...". Dessa forma, 

como o autor não compareceu a audiência de conciliação (Id 11676853), 

em que pese intimado, o feito deve ser extinto, o que faço de ofício, nos 

termos do que determina o art. 51, I, da Lei Federal nº. 9.099/95. Deixo de 

condenar a parte reclamante ao pagamento das custas e despesas 

processuais, pois trata-se de pessoa física com declaração de 

hipossuficiência. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos 

para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para 

as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Sem custas 

e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Após o Trânsito em 

Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de fevereiro de 2018. 
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Ricardo Borges Sampaio Juiz Leigo. Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 19 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010476-18.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LINO JOSE AMBIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA OAB - MT0015079A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010476-18.2015.8.11.0045; Valor causa: R$ 104,93; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: LINO JOSE AMBIEL Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Intimem-se as partes do retorno dos 

autos da Turma Recursal devendo requer o que de direito e interesse no 

prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja requerimentos no prazo 

determinado, arquivem-se os autos com as cautelas legais. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 04 de abril de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011531-38.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMAIRI DA SILVA TRAMONTIN (REQUERENTE)

VERSALHES DECORACOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: VERSALHES DECORACOES LTDA 

- ME, ROSEMAIRI DA SILVA TRAMONTIN Parte Ré: REQUERIDO: OI S.A 

Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença apresentado por ROSEMAIRI 

DA SILVA TRAMONTIN e LOJAS MILLENIUM DECORAÇÕES LTDA ME em 

face de OI S/A. Como é de amplo conhecimento, o Plano de Recuperação 

Judicial do Grupo Oi foi homologado. A decisão foi tomada pelo juiz 

Fernando Viana, da 7ª Vara Empresarial do Rio, no dia 21 de junho, e vale 

para as todas as empresas do grupo - Oi, Telemar Norte Leste, Oi Móvel, 

Copart 4 e 5 Participações, Portugal Telecom e Oi Brasil. Dessa forma, 

todos os créditos existentes contra ela na data do pedido, ainda que não 

vencidos, deverão ser recebidos pelos respectivos credores no processo 

de recuperação judicial, através da habilitação de seu crédito (artigo 49 da 

Lei n. 11.101/2005). No caso "sub judice", portanto, cumpre ao credor, se 

ainda não procedeu à habilitação de seu crédito do Juízo da recuperação 

judicial, fazê-lo na forma do art. 10 da Lei n. 11.101/2005. Exsurge, pois, 

dos autos a inadequação deste processo de execução para recebimento 

do crédito expresso na sentença proferida nos presentes. Ademais, em 

se tratando do rito adotado pelos Juizados Especiais, a suspensão do 

processo é incompatível, haja vista as disposições trazidas no artigo 2º e 

artigo 53, § 4º, ambos da Lei nº 9.099/95, já que nesse tipo de ação a 

celeridade processual e a efetividade devem ser sempre buscadas. 

Portanto, no Juizado Especial não se aplica o artigo 6º, § 4º, da Lei nº 

11.101/2005, no que se refere à suspensão da execução em face de 

devedor em recuperação judicial. Consta do enunciado n. 51 do FONAJE, 

cuja redação foi atualizada no XXI Encontro realizado em Vitória/ES, em 

novembro de 2011: “Os processos de conhecimento contra empresas sob 

liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria.” Registre-se que estando a empresa devedora em 

recuperação judicial, não há como prosseguir a execução individual, 

devendo o credor habilitar-se junto ao juízo universal, sob pena de 

preterimento do concurso de credores. Diante do conteúdo do enunciado, 

deve o cumprimento da sentença ser extinto pela impossibilidade do 

prosseguimento nos Juizados e fora do juízo universal. Neste sentido: 

SÚMULA DE JULGAMENTO EMENTA - RECURSO INOMINADO - 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMPRESA EXECUTADA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO - HABILITAÇÃO DO 

CRÉDITO EM VIA PRÓPRIA - ENUNCIADO Nº 51, DO FONAJE. Tratando-se 

de crédito proveniente de responsabilidade civil por fato preexistente ao 

momento do deferimento da recuperação judicial, é necessária a 

habilitação e inclusão do crédito em questão no plano de recuperação da 

empresa (AgRg no Ag em RE 153.820, STJ). O Enunciado nº 51 do 

FONAJE esclarece que "os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria", impondo-se, assim, a extinção do cumprimento de 

sentença. Recurso conhecido e não provido. (Apelação nº 

0800605-03.2014.8.12.0101, 1ª Turma Recursal Mista dos Juizados 

Especiais/MS, Rel. Denize de Barros Dodero Rodrigues. j. 17.06.2015). 

Diante do exposto, EXTINGO O PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

com base no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95 e art. 925 do CPC, 

podendo a parte credora habilitar o seu crédito junto ao Juízo onde tramita 

a recuperação judicial. Havendo requerimento, expeça-se certidão de 

crédito. Após o trânsito em julgado, procedidas as anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Barra do Bugres/MT, 03 de abril de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002210-93.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO SAO PAULO (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 18/05/2018. às 17:15 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001252-73.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE JACINTA HOFFMANN FRANZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO)

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETTE PEREIRA LOPES (REQUERIDO)

 

Intimação do RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 22/05/18 13h15, a ser 

realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001253-58.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE JACINTA HOFFMANN FRANZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO)

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNELSON LEME DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Intimação do RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 22/05/18 13h45, a ser 

realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000982-83.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W3 NETWORK LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 22/05/2018. às 13:30 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010078-76.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BETANIA NANCI BEZERRA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S/A OI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010078-76.2012.8.11.0045 REQUERENTE: BETANIA NANCI 

BEZERRA DE MELO REQUERIDO: BRASIL TELECOM S/A OI Vistos. 

Intime-se a exequente para se manifestar quanto a Impugnação ao 

cumprimento de sentença (ID 10723728), no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde -MT, 11 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001254-43.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE JACINTA HOFFMANN FRANZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO)

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO WILLIAN LEITE DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação do RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 22/05/18 14H, a ser 

realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003039-11.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ABEGG COMERCIO DE PECAS ACESSORIOS E BORRACHARIA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERSON RUBIO BORSATO (REQUERIDO)

 

TERMO ANEXO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003454-57.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI OLIVEIRA DA PIEDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003454-57.2017.8.11.0045 REQUERENTE: DAVI OLIVEIRA DA 

PIEDADE REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 

38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

Intimada a parte autora, na pessoa de seu advogado, a emendar a inicial 

para que apresentasse comprovante de residência em seu nome (ID 

9841486), documento indispensável à propositura da ação, deixou de 

fazê-lo (ID 11479931), infringindo o disposto nos artigos 320, cc 321, 

ambos do NCPC/2015. Ante o exposto, com amparo nos artigos 330, inciso 

I cc 485, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO a 

petição inicial, e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto 

os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio 

Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de janeiro de 2018. Thuany Priscila 

Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela 

Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. 

Lucas do Rio Verde/MT, 29 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004757-09.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI DE JESUS VELOSO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004757-09.2017.8.11.0045 REQUERENTE: VANDERLEI DE 

JESUS VELOSO JUNIOR REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Decido. Do Julgamento Antecipado: No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. MÉRITO: Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do 

nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a 

alegação de que não possui relação jurídica com a reclamada, 

desconhecendo a origem da cobrança que ensejou anotação, junto ao 

SPC/SERASA, no valor de R$ 1.060,25 (hum mil sessenta reais e vinte e 

cinco centavos). A Reclamada alegou que é cessionária do crédito, 

oriundo da Caixa Econômica Federal, e que a dívida é proveniente de 

utilização de cartão de crédito e apresenta fatura de utilização. No 

entanto, apesar da Reclamada afirmar que a culpa é exclusiva da parte 

promovente, não trouxe aos autos documentos como contrato 

devidamente assinado, áudio de gravação ou se a contratação se realizou 

por meio de "call center". Situação essa que poderia comprovar a 

contratação dos serviços. Ora, a parte reclamada é responsável pela 

negativação indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela 

e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. No caso, se 
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incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o 

ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano 

moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, 

a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Saliente-se que o 

reclamante possuia inscrições anteriores a esta, no SPC/SERASA, 

datadas de 30/11/2014 e 07/12/2014, sendo que esta foi inscrita em 

05/04/2016, razão pela qual entendo pela aplicação da Súmula 385 do STJ, 

afastando a ocorrência de danos morais. Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a inexistência 

do débito, negativado pela Reclamada, objeto desse processo, devendo 

providenciar a exclusão do nome da reclamante dos órgãos de proteção 

ao crédito – SPC/SERASA – no prazo de cinco dias, a contar da 

publicação desta, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os 

autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio 

Verde, para as providências cabíveis. Sem custas e honorários (art. 55, 

parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após 

o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de 

fevereiro de 2018. Ricardo Borges Sampaio Juiz Leigo. Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de fevereiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010261-47.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDENILSON DIAS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010261-47.2012.8.11.0045 EXEQUENTE: DENICOLO & 

BEUTLER LTDA - ME EXECUTADO: EDENILSON DIAS Vistos. DEFIRO o 

requerimento de penhora on-line no valor de R$ 2.975,70 (dois mil, 

novecentos e setenta e cinco reais e setenta centavos), conforme cálculo 

no Id. 10701899. Realizado o ato, em caso de positivo, lavre-se o termo de 

penhora e intime-se o executado para requerer o que lhe for de direito e 

interesse no prazo de 10 (dez) dias. No caso de não se localizarem bens 

passiveis de penhora, intimem-se o exequente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Às providências. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde /MT, 31 de janeiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000525-17.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WALISON DA COSTA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 22/05/2018. às 14:30 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000524-32.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON SILVA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 22/05/2018 às 14:45 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004436-71.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004436-71.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MARCIO ALVES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. DECIDO: Observa-se que a causa em exame ostenta 

complexidade em razão da prova, pois, para o seu desate, é visível a 

necessidade de perícia grafotécnica, na forma estabelecida pelo art. 464 e 

seguintes do Código de Processo Civil, justamente para apurar se há 

identidade entre a assinatura inserta no contrato apresentado pela 

Reclamada com os documentos pessoais da parte Reclamante, expediente 

que não se compatibiliza com o rito célere, simples e informal dos Juizados 

Especiais, consoante determina o art. 2º da Lei 9.099/95. A Reclamada 

alega, em contestação, que há relação jurídica entre as partes, estando a 

parte autora inadimplente. Para tanto, a Reclamada anexou o contrato 

devidamente assinado pela parte Reclamante no Id 11481524. A parte 

Reclamante impugnou a assinatura aposta no contrato, dizendo não ter 

contratado. Havendo alegação de falsificação de assinatura do contrato 

e/ou inserção de dados em documento assinado, tal fato somente pode 

ser comprovado por conhecimentos técnicos, a realização da prova 

pericial mostra-se indeclinável à aferição da alegada falsidade, que por 

envolver matéria complexa afasta a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis, impondo a extinção do processo sem exame do mérito na dicção 

dos artigos 3o e 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Nessa esteira, a reclamação 

em epígrafe desafia a extinção, sem resolução do mérito, nos termos dos 

artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. Como se vê não se trata de 

negativa de prestação jurisdicional, mas de incompatibilidade da causa 

com o procedimento instituído pela lei de regência. Ante o exposto, com 

amparo no artigo 51, inciso II, da lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO, sem 

resolução do mérito a presente reclamação. Nos termos do artigo 40 da 

Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da 

Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Sem 

custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 23 de fevereiro de 2018. Ricardo Borges Sampaio Juiz 

Leigo. Vistos. Homologo a sentença proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 27 de fevereiro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002993-85.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

R. DALBOSCO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO)

ANGELA DAIANE RAMOS DE CORDOVA OAB - MT22146/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 22/05/2018. às 15:15 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010941-61.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL RAIMUNDO CICERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT0008699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSA TELECOMUNICAÇÕES S/A / CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010941-61.2014.8.11.0045; Valor causa: R$ 30.960,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: DANIEL 

RAIMUNDO CICERO Parte Ré: REQUERIDO: EMBRATEL TVSA 

TELECOMUNICAÇÕES S/A / CLARO TV Vistos. Intime-se o reclamado para 

que no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos comprovante de depósito 

em garantia no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), uma vez que 

não se verifica nenhum comprovante deste valor nos autos. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde 

/MT, 02 de abril de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010990-68.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUKAS DAYANO LINO DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010990-68.2015.8.11.0045 EXEQUENTE: LUKAS DAYANO 

LINO DA CRUZ EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Fundamento e decido. Reconheço a manifestação ID 

nº 10584717, como Embargos do Devedor, posto que incabível a 

impugnação ao cumprimento de sentença nos Juizados Especiais. 

Primeiro, a multa fixada foi para a restrição no valor de R$ 345,50 – objeto 

da ação -. A nova restrição inscrita pela reclamada no valor de R$ 676,90 

não foi objeto desta ação, deste modo inviável o prosseguimento da 

execução, por absoluta ausência de título executivo neste aspecto. Isto 

Posto, JULGO PROCEDENTE os embargos à execução, para reconhecer o 

cumprimento da obrigação e, com fundamento no art. 924, inciso I, c.c. 925 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o presente feito, COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da 

Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, 

arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de fevereiro de 2018. Ricardo 

Borges Sampaio Juiz Leigo. Vistos. Homologo a sentença proferida pelo(a) 

Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que 

surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 27 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003770-70.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO CAMARGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003770-70.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: CELIO CAMARGO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

VIVO S.A. Visto etc., Considerando que o comprovante de endereço que 

acompanha a inicial não tem como titular o requente, bem como não ficou 

demonstrada, a principio, qualquer relação com o titular do comprovante, e 

o comprovante juntado no id. 11976353 é ilegível, determino que a parte 

Reclamante proceda emenda à inicial no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos dos art. (s) 319, inc. II e 320 do CPC, a fim de que traga aos autos 

o comprovante de endereço em nome da parte autora, tais como: contas 

de água, energia e telefone, uma vez que, a comprovação da residência 

em nome da parte é essencial para fixação da competência territorial do 

juízo, inclusive para garantia de qualquer direito alegado pela parte 

reclamante, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do 

art. 321, parágrafo único, do CPC. Caso não possua comprovantes de 

residência em seu nome o reclamante deverá comprovar por documento 

idôneo a relação com a pessoa que constará no comprovante de 

residência. Após, tonem conclusos. Intime-se e cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 03 de abril de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004988-36.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RUAN CARLOS NASCIMENTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004988-36.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: RUAN CARLOS NASCIMENTO DE SOUZA Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto etc., Considerando que o comprovante de 

endereço que acompanha a inicial é completamente ilegível, converto o 

julgamento em diligência. Determino que a parte Reclamante proceda 

emenda à inicial no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos art. (s) 319, 

inc. II e 320 do CPC, a fim de que traga aos autos o comprovante de 

endereço em nome da parte autora, tais como: contas de água, energia e 

telefone, uma vez que, a comprovação da residência em nome da parte é 

essencial para fixação da competência territorial do juízo, inclusive para 

garantia de qualquer direito alegado pela parte reclamante, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, 

do CPC. Caso não possua comprovantes de residência em seu nome o 

reclamante deverá comprovar por documento idôneo a relação com a 

pessoa que constará no comprovante de residência. Após, tonem 

conclusos. Intime-se e cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 03 de abril de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003952-56.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AMILSON DOS ANJOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1003952-56.2017.8.11.0045 REQUERENTE: AMILSON DOS 

ANJOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Nos 

termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 
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consistente em colacionar nos autos cópia de comprovante de residência 

em seu nome atualizada (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, 

conta de consumo de serviços de telefonia, consumo de água, contrato de 

locação de imóvel com todas as páginas com firma reconhecida, ou outro 

comprovante de endereço idôneo) contemporâneo ao ajuizamento da 

ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o 

comprovante encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte 

autora deverá comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o 

titular do comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da 

residência é essencial para fixação da competência territorial do juizado, 

inclusive para garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, 

conclusos. As providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT, 15 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003812-22.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMARA VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1003812-22.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ZILMARA VIEIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Nos termos do artigo 317 do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia de 

comprovante de residência em seu nome atualizada (cópia de fatura de 

consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, 

consumo de água, contrato de locação de imóvel com todas as páginas 

com firma reconhecida, ou outro comprovante de endereço idôneo) 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena de extinção (art. 485, 

IV do CPC). Nos casos em que o comprovante encontrar-se no nome do 

cônjuge/companheiro, a parte autora deverá comprovar a relação conjugal 

ou comprovar relação com o titular do comprovante de endereço. Ressalto 

que a comprovação da residência é essencial para fixação da 

competência territorial do juizado, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. As providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 15 de 

fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003812-22.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMARA VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1003812-22.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ZILMARA VIEIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Nos termos do artigo 317 do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia de 

comprovante de residência em seu nome atualizada (cópia de fatura de 

consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, 

consumo de água, contrato de locação de imóvel com todas as páginas 

com firma reconhecida, ou outro comprovante de endereço idôneo) 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena de extinção (art. 485, 

IV do CPC). Nos casos em que o comprovante encontrar-se no nome do 

cônjuge/companheiro, a parte autora deverá comprovar a relação conjugal 

ou comprovar relação com o titular do comprovante de endereço. Ressalto 

que a comprovação da residência é essencial para fixação da 

competência territorial do juizado, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. As providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 15 de 

fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012024-78.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DOMINGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FARMÁCIA POLIFARMA (REQUERIDO)

VALCIR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

POLLIANA PORTES SODEIRO OAB - MT0011078A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8012024-78.2015.8.11.0045; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: VICENTE DOMINGUES PEREIRA Parte Ré: REQUERIDO: 

FARMÁCIA POLIFARMA, VALCIR Vistos. Considerando a justificativa 

apresentada pela advogada do requerente e os documentos 

comprobatórios da justificativa, informando que já havia sido intimada para 

comparecer em audiência no mesmo horário e dia na Comarca de Sinop, e 

tendo a testemunha Hugo José de Freitas já indicado, por contato 

telefônico, nova data para que possa ser ouvido, redesigno a audiência de 

instrução para o dia 07 de maio de 2018, às 15h. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 03 de abril de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003954-26.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULLYA MARIANA DA SILVA FURTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1003954-26.2017.8.11.0045 REQUERENTE: JULLYA MARIANA 

DA SILVA FURTADO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Nos 

termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar nos autos cópia de comprovante de residência 

em seu nome atualizada (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, 

conta de consumo de serviços de telefonia, consumo de água, contrato de 

locação de imóvel com todas as páginas com firma reconhecida, ou outro 

comprovante de endereço idôneo) contemporâneo ao ajuizamento da 

ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o 

comprovante encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte 

autora deverá comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o 

titular do comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da 

residência é essencial para fixação da competência territorial do juizado, 

inclusive para garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, 

conclusos. As providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT, 15 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002582-76.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A (ADVOGADO)
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LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Em atenção à determinação judicial, INTIMO a parte executada, por seu 

advogado e via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor 

do débito, conforme valor apresentado pela parte exequente, consignando 

que, caso não o efetue no prazo assinalado, o montante será acrescido 

de multa de 10% (dez) por cento, com expedição de mandado de penhora 

e avaliação (CPC, art. 525, § 1º).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011504-21.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA ALVES NASCIMENTO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA OAB - MT0016427A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Certifico que 

decorreu "in albis" o prazo assinalado no despacho para pagamento 

voluntário. Nesse passo, INTIMO a parte exequente para manifestação no 

prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 04 de abril de 2018. Fabio Lucio da 

Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003694-46.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PRENSSO FORTE MANGUEIRAS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - 

EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GASPAR IMOBILIARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

Intimação do RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 22/05/18 15H45, a ser 

realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial.

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001382-34.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX FERNANDES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1001382-34.2016.8.11.0045; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). Partes do processo: REQUERENTE: 

FELIX FERNANDES DE LIMA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de advogado do REQUERENTE, para no prazo legal, impugnar 

à contestação de ID 10244175. LUCAS DO RIO VERDE, 4 de abril de 2018. 

Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª 

VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO 

GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 

CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004709-84.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE DA SILVA AVANSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1004709-84.2016.8.11.0045 VISTOS. Intimem-se as partes 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando sua pertinência e o objetivo de sua 

realização, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo in albis, 

certifique-se, após, conclusos. Cumpra-se, às providências necessárias. 

Lucas do Rio Verde/MT, 03 de abril de 2018. Gisele Alves Silva Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 110112 Nr: 4006-10.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABINA MARTINS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CORREA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton Covre - 

OAB:MT/15.255, FERNANDA DENICOLO - OAB:MT/17.713

 Na sequência a MM.ª Juíza deliberou nos seguintes termos: I – 

Considerando que somente a parte ré requereu a produção de prova em 

audiência, sendo devidamente intimada do despacho que designou a 

presente (certidão APOLO), não tendo, contudo, comparecido ao presente 

ato, tampouco, seu advogado, ou arrolado testemunhas no prazo 

determinado, torno preclusa a produção de prova na forma requerida. II – 

Para melhor elucidação dos fatos narrados no processo, oficie-se ao 

INDEA para que informe a este Juízo, os registros de existência de 

semoventes em nome da requerente, bem como em nome do requerido, 

referente ao período de dezembro de 2004 a janeiro de 2015 (convivência 

do casal). III – Com a juntada de resposta, intimem-se as partes para 

apresentarem alegações finais no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, 

primeiro o autor, após o requerido. IV – Após, conclusos para sentença. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. Nada mais havendo a tratar, 

determino o encerramento do presente termo de audiência que, lido e 

achado conforme, vai por todos os presentes assinado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 107088 Nr: 2383-08.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO 

VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT, MARIA CLÁUDIA GIARETTA - OAB:18878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:4269/RO

 Na sequência a MM.ª Juíza deliberou nos seguintes termos: I – Homologo 

a desistência das demais testemunhas arroladas pelo autor, conforme 

requerimento formulado por sua patrona, neste ato. II – Concedo o prazo 

de 15 (quinze) dias para a juntada de carta de preposto e 

substabelecimento pela advogada do município. III – Saem as partes 

intimadas a apresentarem alegações finais no prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias, primeiro o autor, após o requerido. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. Nada mais havendo a tratar, determino o 

encerramento do presente termo de audiência que, lido e achado 
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conforme, vai por todos os presentes assinado.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000343-31.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JACIRA PINTO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1000343-31.2018.8.11.0045 AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO 

ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA REQUERENTE: 

JACIRA PINTO DE SOUZA REQUERIDO: INSS VISTOS ETC. Cuida-se de 

Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela Antecipada 

ajuizada por Jacira Pinto de Souza em face do INSS. Sustenta a autora 

que recebe pensão de seu falecido marido, contudo foi surpreendida em 

agosto de 2017, com a redução do referido beneficio, em razão de a 

Autarquia ré ter concedido o rateio da pensão por morte entre a 

requerente e a suposta amante do falecido, e assim o fez a sua revelia, 

sem que lhe fosse conferido o direito ao contraditório e ampla defesa, no 

processo administrativo invectivado. Assim pugna pela concessão de 

liminar para que lhe seja restabelecido o direito ao recebimento integral do 

beneficio de pensão por morte NB 1649056343, bem como seja deferido a 

inversão do ônus da prova, determinando a ré, que instrua os autos com a 

cópia integral do procedimento administrativo e ciência previa da autora. 

Por fim, requer ainda a concessão de gratuidade de justiça. Pois bem, 

compulsando os autos, verifica-se que realmente foi deferido o rateio de 

da pensão por morte recebida pela autora com a pessoa de Elizangela 

Schmidt, conforme se vê do documento anexado ao ID. 11602980. 

Inobstante a isso, não há como deferir de plano a tutela de urgência 

vindicada, considerando que a autora não comprovou o alegado 

cerceamento de defesa na seara administrativa, o que somente poderá 

ser verificado após a juntada de cópia integral do alegado procedimento, 

havendo necessidade assim de dilação probatória para análise da tutela 

vindicada. Por outro lado, importante destacar que após a apresentação 

da defesa pelo INSS será averiguada a necessidade de chamamento ao 

processo da pessoa de Elizangela Schmidt. Posto isto, INDEFIRO A 

LIMINAR vindicada de restabelecimeno integral do beneficio de pensão por 

morte NB 1649056343 Defiro o pedido gratuidade de justiça e inversão do 

ônus da prova, para determinar que a requerida, quando da apresentação 

da contestação, instrua os autos com a cópia integral do procedimento 

administrativo que culminou com o desdobramento da pensão por morte, 

bem como junte aos autos ainda, documento que comprove a ciência 

previa da autora, ao referido procedimento. Considerando a 

impossibilidade de conciliação entre as partes deixo de designar audiência 

de conciliação. Cite-se a requerida para que apresente contestação no 

prazo legal. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde /MT, 

03 de abril de 2016. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA Nº. 026/2018.

 O DOUTOR JEAN LOUIS MAIA DIAS, MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL DESTA COMARCA DE 

ÁGUA BOA, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E NA FORMA DA LEI, ETC...

 Considerando o disposto na Instrução Normativa n° 005/2008/DGTJ, de 

05.8.2008, que normatiza o pagamento das substituições de servidores 

durante o afastamento dos titulares dos cargos;

Considerando o pedido por escrito da Servidora Rogéria Borges Ferreira, 

bem como a sua remoção para Comarca de Nova Xavantina;

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR o servidor FRANCILEUDO DE SOUZA CHAGAS, 

matrícula funcional nº 24550, Analista Judiciário – PTJ,

 para exercer a função de Gestor Judiciário da 3ª Vara da Comarca de 

Água Boa com efeitos a partir da publicação desta Portaria.

Art. 2º - Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Água Boa, 04 de abril de 2018.

 JEAN LOUIS MAIA DIAS

 Juiz de Direito Diretor do Foro em Subst. Legal

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 115632 Nr: 5907-51.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Martins Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

Requerente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a juntada do Laudo Pericial de fl. 

94/95.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 100481 Nr: 2506-78.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci Fatima Trindade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniela Bartasson Guerra, HDI SEGUROS S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Canan - OAB:9.180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação dos advogados de ambas 

as partes para que, no prazo de 10(dez) dias, promovam o andamento do 

processo e requeiram o que entenderem de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a juntada do Laudo de fl. 229/230.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 105480 Nr: 5447-98.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lira Maria Essewein

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Martins da Silva Neto, Maria das 

Graças Martins dos Santos, Alessandro Conceição Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Thoma Martins de Paula 

- OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

Autora para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a devolução da correspondência 

juntada nos autos fl.204.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 95108 Nr: 3893-65.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Jair Pereira da Paixão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

Dpvat S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT, Greice Kelly Varela Silveira - OAB:14436
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

Requerente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 28025 Nr: 2475-68.2009.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: De Luca, Derenusson, Schuttoff e Azevedos 

Advogados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Cunha Goldfeld, Marcia Maria Fernandes 

de Almeida Goldfeld, Agropecuária Roncador S/A, Agropecuaria Barro 

Alto Ltda, Fabio Pavan, Maria da Conceição Terra Pavan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Gomes dos Reis 

Lobo - OAB:183.676/SP, Gabriela Mendes Maria - OAB:347.644/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alldmur Carneiro - 

OAB:28486, Ana Paula André da Mata - OAB:10521, ANTONIO DE 

QUEIROZ BARRETO NETO - OAB:29263, Fernando Gomes dos Reis 

Lobo - OAB:183.676/SP, Gabriela Mendes Maria - OAB:347.644/SP, 

Leonardo André da Mata - OAB:9126, Mariana de Moraes Medros 

Barcellos - OAB:400.367/SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

Exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a juntada da petição juntada nos 

autos fls. 336/340.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 98195 Nr: 1178-16.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorcelino Alves Barcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Ercico, Luciano Milkewicz Ercico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlei Martins de Oliveira 

Junior - OAB:OAB/MT 13989-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

Exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, tendo em vista a Devolução 

de correspondência juntada nos autos fl. 217.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 116639 Nr: 6605-57.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Pereira Reis Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 11283A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

Requerente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a juntada do Laudo Pericial de fl. 

67.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 80196 Nr: 3217-25.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Worldwide Operating Inc.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTROPEC - Agropecuaria do Centro Oeste 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Barabino - OAB:172383, 

Mario Eduardo Marquardt - OAB:OAB/MT 40.915-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos de Lima Junior - 

OAB:OAB-SP 142.452

 1 – Em análise ao pedido do exequente às fls. 1.693/1.694, tratando-se de 

cumprimento de sentença de acordo judicial homologado (fls. 1.588), 

INTIME-SE a parte devedora por meio de seu advogado (DJE) para o 

pagamento do débito descrito na manifestação acima mencionada no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez 

por cento), bem como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por 

cento), ex vi do artigo 523, caput e §1º, do CPC .

2 – CONSIGNE-SE no ato de intimação da parte devedora que, transcorrido 

o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

3 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, inexistindo 

impugnação ou eventualmente esta operada a sua preclusão 

(consumativa), diante do fato de que o débito se encontra assegurado nos 

moldes do acordo através do auto de penhora da fração ideal do imóvel 

(fls. 1.690), INTIME-SE o advogado do executado acerca da referida 

constrição (art. 841 do CPC), ficando salientado que a avaliação do bem 

se deu através de exame pericial realizado às fls. 1.342/1.405.

 4 – Após, INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste o interesse na adjudicação do bem penhorado, devendo 

observar as regras contidas nos artigos 876 a 878 do Código de Processo 

Civil, ficando salientado o entendimento deste Juízo, segundo o qual, na 

hipótese de não pretender a adjudicação do imóvel, será precedida a 

realização de alienação particular, nos moldes do art. 881 do CPC .

 5 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1029596 Nr: 1452-72.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdBS, TSB, RCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UFdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Lopes Alves - 

OAB:8953, Cassio Bruno Barroso - OAB:OAB/GO 21.342, Luiz 

Vinicius Silva Machado - OAB:OAB/GO 32.075, Luiza Cappellaro - 

OAB:29.746/GO, Tarcísio Cardoso Tonhá - OAB:OAB/MT 3573-B, 

Vanderlei Martins de Oliveira Junior - OAB:OAB/MT 13989-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No caso dos autos, a missiva foi designada à este juízo com a finalidade 

de promover exclusivamente a citação do requerido Udilei Fernando de 

Oliveira e arresto de 304.084 kg de soja em grãos, tipo exportação, da 

safra 2016/2017 e 2017/2018, equivalente a 5.068 sacas de 60 quilos 

cada, nos termos fixados na decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara 

Cível da Comarca de Goiânia/GO.Desta maneira, possíveis discussões 

envolvendo propriedade das lavouras objeto do cumprimento da ordem 

devem ser levadas à análise do juízo deprecante, eis que conhecedor do 

caso e único capaz de avaliar as situações avençadas.Ademais, não 

merece razão o pedido do terceiro interessado Rural Canarana Ltda., no 

que pertine ao pedido de determinação aos oficiais de justiça, eis que são 

profissionais capacitados para o encargo e estão cumprindo a ordem da 

forma designada pelo juízo deprecado. 3. Diante disso, deixo de analisar 

os pedidos, eis que aquém à ordem emanada pelo Juízo da 12ª Vara Cível 

da Comarca de Goiânia/GO, ressaltando que deverão ser protocolados 

perante o juízo competente.Intimem-se os patronos dos terceiros 

interessados, acerca da presente decisão.No mais, aguarde-se o 

cumprimento do mandado de arresto.Após, devolva-se a presente 

missiva, com as homenagens de praxe.Cumpra-se.Água Boa/MT, 23 de 

março de 2018.Arthur Moreira Pedreira de AlbuquerqueJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 93953 Nr: 3120-20.2014.811.0021

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante dos documentos colacionados, oficie-se ao Núcleo de Apoio 

Técnico (NAT), para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente parecer 

técnico.

2. Certifique-se a Secretaria Judicial sobre possível decurso de prazo 

para apresentação de contestação pela parte requerida.

3. Com o retorno do ofício, tornem os autos conclusos, com urgência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 110864 Nr: 2917-87.2016.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBeBIL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA HERTEL MALUCELLI - 

OAB:31408, Priscila Moreno Dos Santos - OAB:70981OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thulio de Queiroz Novais - 

OAB:OAB/GO 35630

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste acerca da certidão de fl. 71, informando o cumprimento das 

cartas precatórias remetidas ao Juízo de Piranhas/GO, sob pena de 

arquivamento dos autos.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 108866 Nr: 1765-04.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristina Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Henrique Pereira, Thereza Cristina 

Rezende da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Defiro o pedido de citação por edital formulado pela parte autora, 

considerando o esgotamento das tentativas de citação pessoal.

2. Proceda-se a citação editalícia da parte requerida, fixando-o pelo prazo 

de 20 (vinte) dias no átrio do fórum, observando o disposto no art. 257 do 

Novo Código de Processo Civil.

3. Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para se manifestar.

4. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 110703 Nr: 2844-18.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Indefiro o pedido de busca de endereço, tendo em vista que a 

Defensoria Pública, ora autora, possui poder requisitório para tanto.

2. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impulsione o processo, sob pena de arquivamento.

3. Havendo manifestação ou certificado respectivo decurso de prazo, 

retornem-me conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 96049 Nr: 4573-50.2014.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio de Combustiveis Água Boa Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paratins Transporte e Turismo Ltda - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Laerte de Oliveira - 

OAB:3.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anna Eliza Vieira Rosa - 

OAB:38146/GO

 1. Intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste acerca da penhora realizada, sob pena de arquivamento dos 

autos.

2. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 96334 Nr: 54-95.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Saria Dias Castro de Almeida, MCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Cocalinho - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Municipio - 

OAB:, Vanderlei Martins de Oliveira Junior - OAB:OAB/MT 13989-B

 1. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, 

ajuizada por SARIA DIAS CASTRO, por si e representando seu filho 

MELQUISEDEQUE CASTRO SAMPAIO, em face do MUNICIPIO DE 

COCALINHO/MT, todos qualificados no encarte processual.

 Com a inicial vieram os documentos de fls. 12/34.

A inicial foi recebida, oportunidade em que foi deferida a gratuidade da 

justiça (fl. 35).

A ré foi citada (fl. 38) e apresentou contestação (fls. 39/63).

A parte autora se manifestou à fl. 67, requerendo a decretação de revelia.

Decisão de fls. 68/69 decretou a revelia do requerido e saneou o feito.

A autora pugnou pela realização de audiência de instrução e julgamento 

(fl. 70).

O requerido pugnou pela produção de prova pericial e testemunhal (fls. 

71/72).

Vieram os autos conclusos.

 2. Diante da natureza da demanda, aliado ao requerimento das partes, 

este Juízo tem como imprescindível a realização de audiência instrutória 

para a formação do seu convencimento, razão pela qual DESIGNO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 27 (vinte e sete) de 

junho de 2018, às 15h30min (MT).

 3. Com fundamento no art. 357, §4º do Código de Processo Civil, 

intimem-se as partes, para que apresente o rol de testemunhas, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

4. Apresentado o rol, expeça-se o necessário para a intimação judicial das 

testemunhas arroladas pelas partes, com espeque na regra de exceção 

insculpida no artigo 455, §4º, inciso IV do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 87071 Nr: 1551-18.2013.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edemar Bertol, Zelia Terezinha Bertol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mayck Feitosa Câmara - 

OAB:33571 GO, Samuell da Silva Ribeiro - OAB:33372/GO

 Vistos.

1. Em virtude do decurso do prazo solicitado à fl. 195, intime-se o 

exequente para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 
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de arquivamento.

2. Após, conclusos.

Cumpra-se.

Água Boa/MT, 21 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 99350 Nr: 1871-97.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Água Boa Palace Hotel Ltda - ME, Loreni Maria 

Jascoski, Espolio de Gabriel Elias Jascoski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Defiro o pedido de levantamento dos valores bloqueados, na forma 

solicitada pelo exequente à fl. 26.

2. Expeça-se alvará de levantamento dos valores bloqueados às fls. 15/18 

em favor do exequente.

3. Após, intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste nos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 114528 Nr: 5127-14.2016.811.0021

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Michel Tarles Scherer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Vieira de Souza 

Menezes - OAB:OAB/MT 15.042/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio de Almeida 

Ribeiro - OAB:OAB/MT 5.308/A

 3. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução e 

determino o prosseguimento do processo executivo.Via de consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com base no art. 487, I, do Novo Código 

de Processo Civil.Condeno o embargante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, devidamente corrigido na forma do art. 85, 

§ 2º, inciso III, do CPC de 2015, contudo, condenação essa suspensa por 

força do artigo 98, § 3°, do NCPC.Translade-se cópia da presente ao 

processo executivo em apenso.Após, as formalidades legais 

arquive-se.PRIC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 99891 Nr: 2171-59.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Campos das Neves 

Ribeiro - OAB:OAB/MT 12.560/O, Marcos Antonio de Almeida 

Ribeiro - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação e remoção, devendo o Sr. 

Oficial de Justiça se atentar para o disposto no art. 838 do Código de 

Processo Civil.

2. Após, INTIME-SE o executado na pessoa do seu advogado (art. 841, 

§1º do CPC), ou pessoalmente (art. 841, §2º) para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste sobre a constrição patrimonial (art. 841 do CPC) e a 

avaliação (art. 872, §2º do CPC).

 3. Na sequência, INTIME-SE o exequente para manifestar o que entender 

de direito, devendo indicar a forma que pretende expropriar o bem a ser 

penhorado, observando-se as modalidades estabelecidas nos artigos 876 

e 879 do CPC.

4. Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Água Boa/MT, 21 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 98254 Nr: 1210-21.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA BRIDI GUADAGNIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. F. Ferreira Alimentos Eireli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 3. Diante do exposto, este Juízo acolhe parcialmente a impugnação 

deduzida pelo executado na manifestação acostada às fls. 51/52 no 

tocante à incidência de juros simples. De outra banda, HOMOLOGO o 

cálculo apresentado pela exequente às fls. 58, eis que apresentado já 

com a correção dos juros aplicados.No mais, com fundamento no princípio 

da causalidade, em sintonia com a Súmula 517 do STJ, bem como os 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da existência de 

sucumbência recíproca, CONDENO as partes ao pagamento de honorários 

advocatícios, correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado 

do débito devido que deverá ser adimplido pelo executado na proporção 

de 70% e a exequente o remanescente de 30% da quantia 

correspondente, nos termos dos artigos 85, §2º e 87 do Código de 

Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas desta decisão, EXPEÇA-SE 

alvará de levantamento em favor da credora. Após, INTIME-SE a 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste o que entender 

de direito, sob pena de arquivamento do feito. CUMPRA-SE.Água Boa/MT, 

16 de março de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 5914 Nr: 4-89.2003.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANIFICADORA E CONFEITARIA CBS LTDA, 

Eurico Chagas da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:OAB/MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER JOSE MENEZES 

ALVES - OAB:13379

 Ante a natureza infringente dos embargos de declaração, intime-se o 

executado, para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, 

nos termos do art. 1.023, § 2º, NCPC.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 17284 Nr: 435-84.2007.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Luiz Dallabrida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Takatsuka - 

OAB:43.638 SP

 Considerando que já decorreu o prazo solicitado às fls. 183/183-v, 

intime-se a parte exequente para impulsionar o feito, requerendo o que 

entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1655 Nr: 232-69.2000.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Machado & Cia Ltda, Lilian Simone Leal 

Machado Urzedo, ODEI RUBENS MACHADO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lafayette Garcia Novas 

Sobrinho - OAB:6842/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. O Código de Processo Civil regido pela Lei n. 5.869/73 estabelecia a 

necessidade de o Juízo de primeira instância realizar o controle da 
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admissibilidade do recurso de apelação, disciplinado no art. 520 do aludido 

diploma.

 No entanto, com a vigência do Novo Código de Processo Civil, regulado 

pela Lei n. 13.105/2015, essa atribuição deixou de existir no sistema 

jurídico.

 Atualmente, o art. 1.010, §1º do CPC determina apenas a intimação do 

recorrido para apresentar contrarrazões no prazo legal, ocasião em que 

será remetidos os autos à segunda instância para a análise e o julgamento 

da insurgência, prescindindo de admissibilidade recursal pelo juízo a quo.

 2. Dessa maneira, INTIME-SE o recorrido para que, no prazo legal, 

apresente, caso queira, as contrarrazões ao recurso de apelação.

 3. Em seguida, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para o julgamento da insurgência.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 100947 Nr: 2784-79.2015.811.0021

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. A. F. Ferreira Alimentos Eireli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA BRIDI GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:9.180/MT, Tiago Thoma Martins 

de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222

 Vistos.

1. Defiro o pedido de fl. 111.

2. Proceda-se com a transferência dos valores para a conta indicada.

 3. Após, não havendo outras providências, arquivem-se os autos, com as 

baixas necessárias.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

Água Boa/MT, 16 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 92576 Nr: 2023-82.2014.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinaria do Estado de 

Minas Gerais (CRMV-MG)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Vieira Costa Barsotini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regiane Reis de Carvalho Faria 

- OAB:OAB/MG 72.777

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo CONSELHO REGIONAL DE 

MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS em face de 

GILBERTO VIEIRA COSTA BARSOTINI, visando à cobrança de dívida ativa.

 Realizados alguns atos processuais, adveio manifestação da parte 

exequente veiculando pedido de desistência da demanda (fl. 59).

 É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

2. Tendo em vista que a desistência é ato potestativo do exequente, não 

sendo o caso sequer de concordância do devedor, a medida que se impõe 

é o seu acolhimento, consoante o art. 775 do Código de Processo Civil .

 3. Forte em tais razões e em vista do princípio da disponibilidade, 

HOMOLOGO por sentença, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o 

pedido de desistência formulado pela parte exequente e, por conseguinte, 

EXTINGO o processo sem a análise do mérito da execução, nos termos do 

artigo 775 e 485, VIII do CPC.

Havendo constrições, PROCEDA-SE o levantamento de eventuais 

penhoras, bem como o desbloqueio de contas e a baixa na distribuição.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 16 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 30233 Nr: 4677-18.2009.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Petry e Santos Ltda - ME, Gilson de Castro 

Petry

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEYSON RAMOS ZORRON - 

OAB:13183, Sebastiao Paulo José Miranda - OAB:4265/MS

 1. Trata-se de incidente de objeção de executividade oposta por PETRY & 

SANTOS LTDA e seu representante legal, GILSON DE CASTRO PETRY, em 

face do exequente BANCO BRADESCO S.A, ambos qualificados nos 

autos. O exequente apresentou impugnação às fls. 142/151. É o relato do 

essencial. Fundamento e decido. 2. É cediço que o conteúdo da exceção 

de pré-executividade cinge-se às questões de ordem pública, como 

aquelas apontadas no artigo 803 do Código de Processo Civil. Além disso, 

admite-se também à arguição de prescrição, decadência ou outras 

nulidades absolutas. Nesse sentido está o seguinte julgado acerca da 

matéria, demonstrando ser esse o posicionamento adotado pelo Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça:3. Forte nas razões acima, REJEITO a objeção 

de executividade oposta pelo devedor, tendo em vista a inadequação da 

via eleita. 4. Certificada a preclusão das vias impugnativas desta decisão, 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento do feito requerendo diligências úteis ao deslinde 

deste, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 99037 Nr: 1695-21.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julia Silva Detoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 1. INTIME-SE a parte devedora por meio de seu advogado (DJE) para 

cumprimento da sentença – verbas sucumbenciais (honorários 

advocatícios), acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 

523, caput e §1º, do CPC .

2. Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avaliação na forma do artigo 523, §3º do CPC a fim 

de realizar a constrição de patrimônio do devedor executado.

3. Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora.

4. CONSIGNE-SE no ato de intimação da parte devedora que, transcorrido 

o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

5. Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 102259 Nr: 3615-30.2015.811.0021

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julia Silva Detoni, Virginia Azevedo Silva Detoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56918/PR

 Vistos.

1. O Código de Processo Civil regido pela Lei n. 5.869/73 estabelecia a 

necessidade de o Juízo de primeira instância realizar o controle da 

admissibilidade do recurso de apelação, disciplinado no art. 520 do aludido 

diploma.

 No entanto, com a vigência do Novo Código de Processo Civil, regulado 

pela Lei n. 13.105/2015, essa atribuição deixou de existir no sistema 

jurídico.

 Atualmente, o art. 1.010, §1º do CPC determina apenas a intimação do 
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recorrido para apresentar contrarrazões no prazo legal, ocasião em que 

será remetidos os autos à segunda instância para a análise e o julgamento 

da insurgência, prescindindo de admissibilidade recursal pelo juízo a quo.

 2. Dessa maneira, INTIME-SE o recorrido para que, no prazo legal, 

apresente, caso queira, as contrarrazões ao recurso de apelação.

 3. Em seguida, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para o julgamento da insurgência.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 19048 Nr: 2201-75.2007.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Pereira do Nascimento - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Beatriz C. da Costa de S. 

Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Trata-se de Execução Fiscal movida pela FAZENDA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor de WILLIAN PEREIRA DO 

NASCIMENTO ME, devidamente qualificadas nos autos.Ao peticionar à fl. 

70, a parte exequente requer a penhora dos créditos da empresa 

executada e de seu sócio correspondente, junto às empresas 

administradoras de cartões de crédito American Express do Brasil e Cia e 

Visa do Brasil, como forma de saldar a dívida objeto da lide.É o relato. 

Decido.Pois bem.2. O art. 866 do Novo Código de Processo Civil assegura 

à parte exequente, caso de inexistência de outros bens penhoráveis, a 

penhora de percentual de faturamento da empresa executada, senão 

vejamos:Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou 

se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar 

o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de 

faturamento de empresa.§ 1o O juiz fixará percentual que propicie a 

satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne 

inviável o exercício da atividade empresarial.§ Vejamos:PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO DEFIRO o pedido de penhora 

sobre os recebíveis das empresas executadas nas administradoras de 

cartão de crédito informada na referida petição, observando-se o limite de 

5% (cinco por cento) do montante total auferido pela sociedade 

empresária até o limite do débito exequendo.4. OFICIEM-SE às empresas 

indicadas na manifestação acostada à fl. 219, a fim de que as referidas 

promovam o depósito judicial mensal de eventuais recebíveis da parte 

requerida, no limite correspondente a 5% (cinco por cento) do montante 

total auferido, observando-se o montante da dívida exequenda, conforme 

a atualização da dívida à fl. 71.5. Após, ABRA-SE vista dos autos ao 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste o que entender 

de direito, sob pena de arquivamento. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Água Boa/MT, 15 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 27232 Nr: 1675-40.2009.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clanisi Oliveira Campos, Clanisi Oliveira 

Campos ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. DEFIRO o pedido de nova tentativa de citação pessoal formulado pela 

parte exequente à fl. 55.

2. CITE-SE a parte devedora no endereço informado à fl. 55, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos legais, ou 

garantir a execução com oferecimento de bens à penhora, ex vi do artigo 

8º da LEF.

 No ato de comunicação, ADVIRTA-SE que o executado poderá, querendo, 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias na forma do artigo 16 da 

LEF.

3. Não ocorrendo o pagamento ou oferecimento de garantia da execução 

pelo devedor, INTIME-SE a Fazenda Pública exequente na forma do artigo 

183, §1º do CPC – remessa dos autos em carga – para que requeira 

providências úteis à satisfação do crédito no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de arquivamento.

4. Em seguida, com ou sem manifestação, CONCLUSOS.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Água Boa/MT, 15 de março de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 6904 Nr: 876-07.2003.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro-Sam Agricultura e Pecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinicius Baldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074, Joacir Jolando Neves - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A

 1. Defiro o pedido de penhora formulado pelo exequente às fls. 

315/315-v.

 2. Proceda-se a penhora e avaliação do imóvel anotadfvo na matrícula nº 

1.086 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Querência/MT, 

devendo o Sr. Oficial de Justiça se atentar para o disposto no art. 838 do 

Código de Processo Civil.

3. Sendo realizados os atos mencionados, intimem-se a parte executada 

através de seu advogado (art. 841, §1º do CPC), bem como o cônjuge (art. 

842 do CPC) e o credor hipotecário (art. 799, I do CPC) para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestem sobre a penhora (art. 841 do CPC) e a 

avaliação (art. 872, §2º do CPC).

 4. Na sequência, intime-se o exequente para manifestar o que entender 

de direito, devendo indicar a forma que pretende expropriar o bem a ser 

penhorado, observando-se as modalidades estabelecidas nos artigos 876 

e 879 do CPC.

Saliente-se que é entendimento deste Juízo o fato de que a alienação de 

bens seja realizada observando-se ordem preferencial, isto é, deve a 

exequente manifestar o interesse na adjudicação, caso não opte por esta 

modalidade, deverá utilizar-se inicialmente da venda por iniciativa 

particular, sendo que, somente na sua frustração, revelar-se-á cabível a 

expropriação judicial da coisa.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 93171 Nr: 2476-77.2014.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DGNL, Istefani Paes Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Ribeiro Neres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Indefiro o pedido de busca de endereço, tendo em vista que a 

Defensoria Pública, ora exequente, possui poder requisitório para tanto.

2. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impulsione o processo, sob pena de arquivamento.

3. Havendo manifestação ou certificado respectivo decurso de prazo, 

retornem-me conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 29681 Nr: 4122-98.2009.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Thoma Martins de 

Paula - OAB:11.954-B/MT

 Vistos.

 1. Indefiro o pedido de busca de endereço, tendo em vista que a 

Defensoria Pública, ora autora, possui poder requisitório para tanto.

2. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impulsione o processo, sob pena de arquivamento.

3. Havendo manifestação ou certificado respectivo decurso de prazo, 

retornem-me conclusos para deliberação.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 83528 Nr: 2365-64.2012.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAR, LAdAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thanya Alves Martins - 

OAB:OAB/GO 14996-B

 1. Cuida-se de Cumprimento de Sentença de Ação de Alimentos, proposta 

por CRISTHIANO ALMEIDA ROSA, representada por sua genitora, Lilian 

Alves de Almeida Silva, em face de EDUARDO DIAS ROSA, pugnando pelo 

pagamento da prestação alimentar.

O executado foi citado por edital (fl. 37), contudo, não efetuou o 

pagamento do débito alimentar (fl. 40).

A Defensoria Pública foi nomeada como curadora especial e apresentou 

justificação por negativa geral (fls. 44/45).

A parte exequente pugnou pela decretação de prisão civil (fls. 46/47).

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

2. A respeito da prisão civil na execução de alimentos, dispõe o art. 528 

do NCPC3. Desta feita, decreto a prisão civil de EDUARDO DIAS ROSA, 

pelo prazo de 01 (um) mês, nos termos do art. 528, § 3º, do NCPC, fato 

que não o isenta do adimplemento das prestações alimentícias não pagas, 

nos termos do art. 528, § 4º, do mesmo Código.

 Atualiza-se o valor do débito, expedindo mandado de prisão logo em 

seguida, no qual deverá constar a obrigatoriedade de o executado ficar 

separado dos presos comuns.

Outrossim, nos termos do artigo 528, § 1º do NCPC, determino o protesto 

do pronunciamento judicial. Para tanto, expeça-se a certidão que alude o 

art. 517, § 2º, do mesmo diploma legal.

:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 22295 Nr: 1656-68.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de José Wellington de Camargo Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, 

Jussara Souza de Oliveira, Marcilio da Cruz Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cylmar Pitelli Teixeira Fortes - 

OAB:107950/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeannie Rosa e Silva - 

OAB:6510/MT

 1. Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada pelo ESPOLIO DE JOSE 

WELLINGTON DE CAMARGO SOARES em face da FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ambos qualificados no encarte processual.

 A parte exequente apresentou os cálculos de fl. 272.

O executado concordou com os cálculos (fl. 283).

2. Sendo assim, diante da concordância do executado, HOMOLOGO os 

cálculos apresentados pelo exequente à fl. 272.

3. Expeça-se o competente requisitório (Precatório/RPV) em prol do 

exequente.

 4. Com a resposta do ofício e, sendo confirmada a disponibilização, 

expeça-se alvará para levantamento da quantia em favor do credor.

 Com a expedição, intime-se a parte autora para levantamento do alvará 

em Secretaria, no prazo de 10 (dez) dias.

5. Decorrido o prazo supra, conclusos os autos para as deliberações 

necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

Água Boa/MT, 22 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 100289 Nr: 2395-94.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Água Boa - M T

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanilson José dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12124/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 1. Defiro o pedido formulado pela autora à fl. 42.

2. Designo audiência de conciliação para o dia 16 (dezesseis) de maio de 

2018, às 15h00min (horário de Mato Grosso) a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Água Boa/MT (CEJUSC), 

devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos 

advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º 

do mesmo diploma processual.

 3. Proceda-se com a intimação das partes, nos termos do art. 248 do 

CPC, observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de 

conciliação acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de 

Processo Civil.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 28804 Nr: 3247-31.2009.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joelma Abreu Valadares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clebis Ney Ribeiro de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Cuida-se de Cumprimento de Sentença de Ação de Alimentos, proposta 

por TAMILLA ABREU DE ARAUJO, representada por sua genitora, Joelma 

Abreu Valadares, em face de CLEBIS NEY RIBEIRO DE ARAUJO, 

pugnando pelo pagamento da prestação alimentar. O executado foi citado 

(fl. 51), contudo, não efetuou o pagamento do débito alimentar (fl. 51). A 

parte exequente pugnou pela decretação de prisão civil (fl. 52). O 

Ministério Público opinou favoravelmente ao pedido (fls. 54/54-v). Vieram 

os autos conclusos. É o breve relatório. Decido. 2. A respeito da prisão 

civil na execução de alimentos, dispõe o art. 528 do NCPC: “Art. 528. No 

cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação 

alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a 

requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente 

para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo. § 1º Caso o executado, no prazo referido no 

caput, não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não 

apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará 

protestar o pronunciamento judicial, aplicando-se, no que couber, o 

disposto no art. 517. Cumpra-se, expedindo o necessário. Água Boa/MT, 

22 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 113389 Nr: 4369-35.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Himgart Begrow Mosmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Cuida-se de Ação Previdenciária de concessão de aposentadoria rural 

por idade, proposta por HIMGART BEGROW MOSMANN, em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelos fatos e 

fundamentos descritos na inicial.

2. Estando as partes regularmente representadas, presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação, dou o feito por 

saneado.

Fixo como pontos controvertidos da presente demanda, sem prejuízo de 

outros: o tempo de trabalho rural da parte autora em regime de economia 

familiar, em tempo mínimo exigido por lei (art. 142, da Lei de Benefícios), 

mesmo que de forma descontínua, em período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício previdenciário.

3. Por fim, determino a produção de prova testemunhal, e desde já, 
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designo o dia 28 (vinte e oito) de junho de 2018, às 14h00min (horário de 

Mato Grosso), para a realização de audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se as partes, para que compareçam acompanhadas de suas 

testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol e intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 93129 Nr: 2445-57.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auxiliadora de Fatima Alves de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - 

OAB:OAB/MT 10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação Previdenciária de concessão de aposentadoria rural 

por idade, proposta por AUXILIADORA DE FÁTIMA ALVES DE CAMPOS, 

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelos 

fatos e fundamentos descritos na inicial.

2. Estando as partes regularmente representadas, presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação, dou o feito por 

saneado.

Fixo como pontos controvertidos da presente demanda, sem prejuízo de 

outros: o tempo de trabalho rural por parte da parte autora em regime de 

economia familiar, em tempo mínimo exigido por lei (art. 142, da Lei de 

Benefícios), mesmo que de forma descontínua, em período imediatamente 

anterior ao requerimento do benefício previdenciário.

3. Por fim, determino a produção de prova testemunhal, e desde já, 

designo o dia 28 (vinte e oito) de junho de 2018, às 14h30min (horário de 

Mato Grosso), para a realização de audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se as partes, para que compareçam acompanhadas de suas 

testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol e intimação.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31312 Nr: 311-96.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EKCeR, EK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Takatsuka - 

OAB:43.638 SP

 Vistos.

1. Intime-se o exequente para que se manifeste acerca do resultado da 

busca, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

2. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 81747 Nr: 584-07.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGMC, BMdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, Gilmar Ferreira Rodrigues Junior - 

OAB:22439A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente novo endereço para citação do executado, sob pena de 

arquivamento dos autos.

2. Após, conclusos.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010211-88.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUCIR LOWER - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0011828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que em cumprimento ao 

r. despacho do MM. juiz, impulsino os presentes autos a fim de intimar a 

advogada da parte autora do r. despacho do MM. juiz que segue 

transcrito"... Não havendo o pagamento, independentemente de nova 

deliberação, intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento...."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001466-73.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMILDA MINEVINO GALDIOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Referência: autos n.º 1001466-73.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

CLEMILDA MINEVINO GALDIOLI O artigo 51, inciso I da lei n.º 9.099/95 e 

claro ao aduzir que o processo é extinto quanto o autor faltar a quaisquer 

das audiências do processo. No caso dos autos, verifica-se pelo termo de 

audiência de conciliação carregado no sistema que a parte requerente, 

mesmo devida e antecipadamente intimada do ato, nele não compareceu e 

sequer justificou a sua ausência. Portanto, a extinção do processo é 

medida de rigor. Diante do exposto, extingo o presente processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I da lei n.º 9.099/95. 

Condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 51, parágrafo 2º. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 22 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010099-56.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOARES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APOENA CAMERINO DE AZEVEDO OAB - MT0013314A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

Referência: autos n.º 8010099-56.2014.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

SOARES RIBEIRO Na ulterior petição colacionada ao feito, o patrono da 

parte autora postulou pela liberação dos valores vinculados aos presentes 

autos em conta bancária de titularidade diversa do credor/beneficiário, 

justificando para tal que a procuração anexada aos autos daria ao 

advogado poderes para receber. É certo que tanto a doutrina quanto a 

jurisprudência pátria, inclusive no âmbito administrativo do Conselho 

Nacional de Justiça, já pacificaram o entendimento segundo o qual a 

procuração outorgando poderes ao advogado prescinde de 

reconhecimento de firma para a outorga de poderes especiais. No entanto, 

tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção de algumas 
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cautelas. Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das 

requisições de pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda 

Pública, os valores são depositados diretamente em conta bancária 

vinculada ao credor, lhe sendo possível o saque independentemente de 

maiores formalidades. Porém, na mesma situação, quando se trata de 

saque por terceiros (mandatários/procuradores), a legislação permite à 

Instituição Bancária a adoção de expedientes garantidores da segurança 

na transação. Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 

2.009, dispôs expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º: § 7o O 

saque por meio de procurador somente poderá ser feito na agência 

destinatária do depósito, mediante procuração específica, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade 

para uma instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder 

Judiciário não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, 

trata-se de transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar 

sério prejuízo à parte. Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de 

valores da maneira postulada e, por conseguinte, determino que seja o 

requerente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

procuração específica para a liberação de valores, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado 

pessoalmente (preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por 

mandado) acerca da existência dos valores vinculados ao presente feito 

de sua titularidade. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 12 de março de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010025-31.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA D ARC PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do promovente 

para dar inicio ao cumprimento de sentença. ELEONORA BISSOLOTTI 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010082-83.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SIDERCINA ALVES DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R P DE ARAUJO ATACADO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO)

 

Referência: autos n.º 8010082-83.2015.8.11.0021 EXEQUENTE: 

SIDERCINA ALVES DIAS Diante da oposição de embargos à execução, 

recebo-os sem efeito suspensivo, ante a ausência de garantia do juízo. 

Intime-se o embargado para manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias. 

Cumpra-se. Água Boa, 20 de março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 81380 Nr: 2076-61.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO RAMOS SANTOS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO ARAGUAIA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 2076-61.2017.811.0020 – 81380

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): SEBASTIÃO RAMOS SANTOS RIBEIRO

NOTIFICANDO: Denunciado(a): Sebastião Ramos Santos Ribeiro, Rg: 

2.123.828-6 SSP MT Filiação: Sebastião Ramos da Silva e Cecilia Santos 

Ribeiro, data de nascimento: 16/01/1989, brasileiro(a), natural de Ponte 

branca-MT, solteiro(a), serviços gerais ( dc* ), Endereço: Rua Gustavo 

Nogueira, Nº 48, Bairro: Cohab Tamburi, Cidade: Ponte Branca-MT, 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: NOTIFICAÇÃO DO DENUNCIADO acima qualificado, para 

oferecer defesa prévia escrita, no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir 

preliminares, invocar todas razões de defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas que pretende produzir, até o número 

de 5 (cinco) arrolar testemunhas.

RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

representado pelo Promotor de Justiça, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais, com fulcro no artigo 129, inciso I, da Constituição 

Federal e em consonância com o disposto no artigo 41, do Código de 

Processo Penal, ofereceu a este Juízo DENÚNCIA contra o acusado, pela 

prática do seguinte Fato Delituoso: Consta dos autos que, no dia 28 de 

dezembro de 2016, por volta das 15:28 hs, no "Córrego do Mato", na 

cidade de Ponte Branca/MT, o denunciado trazia consigo drogas para o 

consumo pessoal, em desacordo com a determinação legal ou 

regulamentar, diante de todo o ocorrido, o Ministério Público o denunciou 

como incurso no artigo 28 da Lei 11.343/06.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos, Nos termos do artigo 55, § 1º da Lei 

11.343/2006, determino a notificação do denunciado para oferecer defesa 

prévia por escrito, no prazo de 10(dez) dias, podendo arguir preliminares, 

invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas que pretende produzir e, até o número de 5 (cinco), 

arrolar testemunhas. Decorrido o prazo sem resposta, nomeio, desde já, a 

Defensoria Pública para apresentar defesa, no prazo de 10(dez) dias. 

Defiro os requerimentos ministeriais com relação aos antecedentes 

criminais da comarca de Alto Araguaia/MT. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ademar Souza de 

Oliveira, digitei.

Alto Araguaia - MT, 3 de abril de 2018.

Salma Corrêa de Moraes Pereira

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 89673 Nr: 6046-69.2017.811.0020

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DIOCLECIANO BORGES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR DO DETRAN-MT EM ALTO 

ARAGUAIA-MT, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADSON EMILIO RAMIRES 

XAVIER - OAB:22431/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria, intimado para no prazo 05 (cinco) dias, providenciar 

o pagamento da diligência do oficial de justiça no valor de R$: 25,00 (vinte 

e cinco reais), conforme provimento nº 07/2017, CGJ, por depósito junto à 

central de processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, sendo que deverá a parte acesar o site do 

TJMT(www.tjmt.jus.br), link " emissão de guias on-line", procurar 

"diligência/ emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 
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pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 91679 Nr: 640-33.2018.811.0020

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ZANINI NETO, MAGDA ANTUNES DE 

FARIA ZANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE 

LIMA - OAB:206.727/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme ref. 13, necessário se faz para o cumprimento do 

mandado de busca e apreensão, a complementação da diligência pelos 

autores nos seguintes termos: Fazendo um levantamento da distancia a 

percorrer, restou claro que para estes Oficiais diligenciarem ate a fazenda 

mencionada no mandado deverão percorrer aproximadamente a distancia 

de 865km, rodados, isto pelo fato de que o único acesso a área é pela 

seguinte rota: Alto Araguaia-Mt a Rondonópolis-Mt., (400km),; 

Rondonópolis-Mt a Sonora-Ms. (342km) e de Sonora até a propriedade 

(123km), que perfaz uma soma total de 865km a ser percorrido. E como a 

parte autora depositou apenas uma diligencia no valor de R$ 662,15 

(seiscentos e sessenta e dois reais e dezesseis centavos), com amparo a 

PORTARIA Nº 051/2012-DF, faz necessário que a parte autora 

providencie os meios necessários para o deslocamento destes Oficial ate 

a propriedade descrita no mandado, ou que seja efetuado o complemento 

do valor de R$ 1.993,84 (hum mil novecentos e noventa e três reais e 

oitenta e quatro centavos) a ser depositado na Conta Única desta 

Comarca, referente a 865 km rodados, para a realização das diligencias 

necessárias para dar o devido cumprimento no mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 32484 Nr: 26-72.2011.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE LEMOS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT, NÁDIMA 

THAYS DIAS DE MENDONÇA - OAB:21.160/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 32484

Vistos em correição.

Considerando o documento de fls. 87, oriunda da Comarca de 

Mineiros-GO, cumpra-se decisão de fls. 60.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 20 de fevereiro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 13980 Nr: 319-52.2005.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR EBERHARDT, IRIA NÉIA EBERHARDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gelson Luís Gall de Oliveira - 

OAB:3.966-MT, MONICA VALERIA CORDEIRO LIMA - OAB:8.918-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO GONÇALVES - 

OAB:2022/MT

 Autos Cód. nº 13980

Vistos em correição.

 Considerando que as partes transigiram extrajudicialmente, e que o 

acordo fora integralmente cumprido, conforme petição de fls.83, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, VIII do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a presente, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 20 de fevereiro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 33515 Nr: 1052-08.2011.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RUBENS BALDAN - 

OAB:13.478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 33515

Vistos em correição.

Verifico que o presente recurso preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente para guerrear a decisão 

recorrida, tendo sido manejado por meio de petição, razão pela qual o 

recebo nos efeitos suspensivo e devolutivo.

Intime-se o apelado para que apresente contrarrazões no prazo de 15 

dias.

Decorrido tal prazo, com ou sem manifestação do apelado, remetam-se os 

presentes autos a Instância Superior, após os registros competentes, 

para a apreciação do recurso interposto, consignando as nossas 

homenagens.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 20 de fevereiro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 27194 Nr: 1598-34.2009.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONIEL MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RUBENS BALDAN - 

OAB:13.478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 27194

Vistos em correição.

Verifico que o presente recurso preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente para guerrear a decisão 

recorrida, tendo sido manejado por meio de petição, razão pela qual o 

recebo no efeito devolutivo, por analogia do artigo 1.012, §1º, II do Código 

de Processo Civil.

Portanto, deve o feito ser remetido a Instancia Superior, após os registros 

competentes, para a apreciação do recurso interposto, consignando as 

nossas homenagens.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 20 de fevereiro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 26200 Nr: 630-04.2009.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal 

Especializada-INSS - OAB:
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 Código n.º 26200

Vistos em correição.

Verifico que o presente recurso preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente para guerrear a decisão 

recorrida, tendo sido manejado por meio de petição, razão pela qual o 

recebo nos efeitos suspensivo e devolutivo.

Intime-se o apelado para que apresente contrarrazões no prazo de 15 

dias.

Decorrido tal prazo, com ou sem manifestação do apelado, remetam-se os 

presentes autos a Instância Superior, após os registros competentes, 

para a apreciação do recurso interposto, consignando as nossas 

homenagens.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 20 de fevereiro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 55297 Nr: 1016-92.2013.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE FLEDERICO SEVERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROOSEVELT KRISNAMURT 

FERREIRA - OAB:29.627/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 55297

Vistos em correição.

Considerando o lapso temporal da presente demanda, intime-se 

pessoalmente o requerente para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste-se quanto ao interesse no prosseguimento da ação, sob pena 

de extinção do feito, nos termos do artigo 485, § 1º do NCPC.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 20 de fevereiro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 27311 Nr: 1711-85.2009.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEURACY CHAGAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RUBENS BALDAN - 

OAB:13.478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 27311

Vistos em correição.

Considerando o lapso temporal da presente demanda, intime-se 

pessoalmente o requerente para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste-se quanto ao interesse no prosseguimento da ação, sob pena 

de extinção do feito, nos termos do artigo 485, §1° do NCPC.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 20 de fevereiro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 54510 Nr: 125-71.2013.811.0020

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:14.762/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 54510

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos, proposta 

por Millene Rezende em face de Pedro Geniplo Pelizon, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Recebida a inicial e determinada a citação/intimação do requerido, este 

quedou-se inerte.

Considerando o lapso temporal da presente demanda, e última 

manifestação da requerente (março de 2016), foi determinada a intimação 

da mesma para manifestar quanto a certidão de fls. 65.

Todavia a parte autora, não foi localizada no endereço informado nos 

autos, conforme certidão de fls. 70.

É o breve relato. Decido.

Analisando os autos com acuidade e, tendo em vista a certidão de fls. 48, 

verifica-se que na presente ação, interposta no ano de 2013, a parte 

autora não foi localizada no endereço indicado nos autos, estando o feito 

paralisado há certo tempo, havendo nítido abandono de causa.

Face o exposto, julgo EXTINTA a presente, sem resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 485, incisos II e III, do Código Processual Civil,

 Transitada em julgado a presente, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 20 de fevereiro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 8116 Nr: 430-07.2003.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO PENSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO RUBENS FAGUNDES 

PEREIRA - OAB:2.025-MT, ENE MAIA TIMO - OAB:22017/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR ROBERTO REINEHR - 

OAB:1781/RO, IVANILSON LUCAS CABRAL - OAB:1104/RO, MARCELO 

LONGO DE OLIVEIRA - OAB:1096/RO, MAURÍCIO NOGUEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:6 429/RO

 Código n.º 8116

Vistos em correição.

Considerando o lapso temporal da presente demanda, atualizem-se os 

cálculos com base no apresentado na inicial (248 animais, com peso 

equivalente a 7@ cada, ao preço de R$ 53,00 cada @).

Em ato contínuo, intimem-se as partes para manifestarem-se no prazo 

legal, quanto ao cálculo apresentado.

Decorrido tal lapso, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário, com urgência.

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 20 de Fevereiro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 33117 Nr: 655-46.2011.811.0020

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NMFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deuzânia Marques Vilela 

Alves - OAB:5.177-B

 Código: 33117

Vistos em correição.

Considerando as regras ordinárias de competência, e levando em 

consideração informação de fls. 55, a qual comunica que a requerente 

reside atualmente na Comarca de Santa Rita do Araguaia – GO,

 Feito estes registros, DECLINO da competência, nos termos do artigo 42 e 

ss do NCPC, DETERMINANDO, de conseguinte, a remessa dos autos à 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102305/4/2018 Página 345 de 689



Comarca de Mineiros – GO, com as cautelas de praxe.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 19 de fevereiro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010024-83.2015.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO HELIO MARTINS DE PAULA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO MOTTA LIMITADA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CLETO GOMES OAB - CE0005864A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010024-83.2015.8.11.0020; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[PERDAS E DANOS, 

LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: JOAO HELIO MARTINS DE PAULA Parte Ré: 

EXECUTADO: VIACAO MOTTA LIMITADA Vistos. 1. DEFIRO o pedido de 

ref. 11042204, concedendo o prazo de 10 (dez) dias para a parte 

requerente se manifestar nos autos. 2. INTIME-SE. 3. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010202-32.2015.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON SILVA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL OAB - MT0013578S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010202-32.2015.8.11.0020; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ADMILSON SILVA BORGES Parte Ré: REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos. 1. Em razão 

de decisão proferida pela Turma Recursal, a sentença recorrida foi 

mantida. Desta forma, dê ciência às partes, prazo de 05 (cinco) dias. 2. Se 

nada for pleiteado pela parte interessada (pretensão executória expressa 

- art. 52, IV da Lei 9.099/95), ARQUIVE-SE os autos mediante anotações e 

baixas de estilo conforme CNGC/MT. 3. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-39.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

NELCY REIS MEDRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOISA MARIA DE RESENDE OAB - MT0019209A (ADVOGADO)

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LATICINIO SAO FRANCISCO LTDA - EPP (REQUERIDO)

RM & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEIA MARQUES FRANCO RUSSI OAB - GO36716 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000007-39.2017.8.11.0020; Valor causa: R$ 5.561,65; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, VALOR DA EXECUÇÃO / 

CÁLCULO / ATUALIZAÇÃO, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: NELCY REIS MEDRADO Parte Ré: 

REQUERIDO: LATICINIO SAO FRANCISCO LTDA - EPP, RM & CIA LTDA - 

EPP Vistos. O autor alega que firmou contrato verbal de prestação de 

serviço, contudo, não recebeu conforme pactuado. Em sua defesa, em 

síntese, a segunda parte reclamada se isenta de responsabilidade, 

invocando que o autor pleiteia contra uma parte diversa da contratada. 

Conforme documentos trazidos aos autos, a primeira parte faliu. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. A 

análise do mérito está prejudicada, dada a inépcia da inicial. Com razão a 

preliminar de ilegitimidade passiva aduzida pela reclamada, haja vista que a 

parte autora postula contra pessoa diversa da que lhe causou os danos 

supostamente relatados. Note-se que dos próprios documentos acostados 

à petição inicial, bem como com a contestação se aduz que as cobranças 

são concernentes a empresa diferente da ré. Dessa forma, acolho a 

preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela reclamada, por se tratar de 

parte diversa e alheia aos fatos narrados. Outrossim, nos termos do art. 

8º da Lei n. 9.099/95, temos: Art. 8º Não poderão ser partes, no processo 

instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito 

público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. 

Sobre o tema é o entendimento majoritário, transcrevo: RECURSO CÍVEL. 

DEMANDA AFORADA CONTRA SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE TEVE SUA 

FALÊNCIA DECRETADA NO CURSO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE 

TRAMITAÇÃO DO FEITO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. ART. 8º DA LEI 

9.099/95. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. 

Cuidando-se a demandada de sociedade empresária que teve sua falência 

decretada no curso do processo, impõe-se seja extinta a demanda, sem 

exame do mérito, posto que, nos termos do art. 8º, caput, da Lei 9099/95, 

a massa falida não poderá ser parte em processo que tramite perante o 

Juizado Especial 2. Sentença anulada. Extinção do feito sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 51, IV da Lei 9.099/95. (RI 

0003394-77.2016.827.9200, Rel. Juiz PEDRO NELSON DE MIRANDA 

COUTINHO, 2ª Turma Recursal Cível, julgado em 13/07/2016). Dessa 

forma, com a decretação de falência da primeira reclamada, este juizado 

torna-se incompetente para apreciar o caso em tela. Por outro lado, deixo 

de ordenar a prévia intimação da parte autora nos termos do art. 317 do 

CPC, eis que necessária apenas quando possível a correção do vício. 

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com arrimo no que dispõe o 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-46.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOISA MARIA DE RESENDE OAB - MT0019209A (ADVOGADO)

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RM & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

LATICINIO SAO FRANCISCO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEIA MARQUES FRANCO RUSSI OAB - GO36716 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES
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CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000013-46.2017.8.11.0020; Valor causa: R$ 5.050,54; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[PAGAMENTO ATRASADO / CORREÇÃO MONETÁRIA, PAGAMENTO, 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ADEMILSON GOMES DE OLIVEIRA 

Parte Ré: REQUERIDO: LATICINIO SAO FRANCISCO LTDA - EPP, RM & CIA 

LTDA - EPP Vistos. O autor alega que firmou contrato verbal de prestação 

de serviço, contudo, não recebeu conforme pactuado. Em sua defesa, em 

síntese, a segunda parte reclamada se isenta de responsabilidade, 

invocando que o autor pleiteia contra uma parte diversa da contratada. 

Conforme documentos trazidos aos autos, a primeira parte faliu. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. A 

análise do mérito está prejudicada, dada a inépcia da inicial. Com razão a 

preliminar de ilegitimidade passiva aduzida pela reclamada, haja vista que a 

parte autora postula contra pessoa diversa da que lhe causou os danos 

supostamente relatados. Note-se que dos próprios documentos acostados 

à petição inicial, bem como com a contestação se aduz que as cobranças 

são concernentes a empresa diferente da ré. Dessa forma, acolho a 

preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela reclamada, por se tratar de 

parte diversa e alheia aos fatos narrados. Outrossim, nos termos do art. 

8º da Lei n. 9.099/95, temos: Art. 8º Não poderão ser partes, no processo 

instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito 

público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. 

Sobre o tema é o entendimento majoritário, transcrevo: RECURSO CÍVEL. 

DEMANDA AFORADA CONTRA SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE TEVE SUA 

FALÊNCIA DECRETADA NO CURSO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE 

TRAMITAÇÃO DO FEITO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. ART. 8º DA LEI 

9.099/95. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. 

Cuidando-se a demandada de sociedade empresária que teve sua falência 

decretada no curso do processo, impõe-se seja extinta a demanda, sem 

exame do mérito, posto que, nos termos do art. 8º, caput, da Lei 9099/95, 

a massa falida não poderá ser parte em processo que tramite perante o 

Juizado Especial 2. Sentença anulada. Extinção do feito sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 51, IV da Lei 9.099/95. (RI 

0003394-77.2016.827.9200, Rel. Juiz PEDRO NELSON DE MIRANDA 

COUTINHO, 2ª Turma Recursal Cível, julgado em 13/07/2016). Dessa 

forma, com a decretação de falência da primeira reclamada, este juizado 

torna-se incompetente para apreciar o caso em tela. Por outro lado, deixo 

de ordenar a prévia intimação da parte autora nos termos do art. 317 do 

CPC, eis que necessária apenas quando possível a correção do vício. 

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com arrimo no que dispõe o 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-09.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBEIRO DE REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

HELOISA MARIA DE RESENDE OAB - MT0019209A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RM & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

LATICINIO SAO FRANCISCO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEIA MARQUES FRANCO RUSSI OAB - GO36716 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000009-09.2017.8.11.0020; Valor causa: R$ 1.248,07; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, VALOR DA EXECUÇÃO / 

CÁLCULO / ATUALIZAÇÃO, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSE RIBEIRO DE REZENDE Parte 

Ré: REQUERIDO: LATICINIO SAO FRANCISCO LTDA - EPP, RM & CIA LTDA 

- EPP Vistos. O autor alega que firmou contrato verbal de prestação de 

serviço, contudo, não recebeu conforme pactuado. Em sua defesa, em 

síntese, a segunda parte reclamada se isenta de responsabilidade, 

invocando que o autor pleiteia contra uma parte diversa da contratada. 

Conforme documentos trazidos aos autos, a primeira parte faliu. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. A 

análise do mérito está prejudicada, dada a inépcia da inicial. Com razão a 

preliminar de ilegitimidade passiva aduzida pela reclamada, haja vista que a 

parte autora postula contra pessoa diversa da que lhe causou os danos 

supostamente relatados. Note-se que dos próprios documentos acostados 

à petição inicial, bem como com a contestação se aduz que as cobranças 

são concernentes a empresa diferente da ré. Dessa forma, acolho a 

preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela reclamada, por se tratar de 

parte diversa e alheia aos fatos narrados. Outrossim, nos termos do art. 

8º da Lei n. 9.099/95, temos: Art. 8º Não poderão ser partes, no processo 

instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito 

público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. 

Sobre o tema é o entendimento majoritário, transcrevo: RECURSO CÍVEL. 

DEMANDA AFORADA CONTRA SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE TEVE SUA 

FALÊNCIA DECRETADA NO CURSO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE 

TRAMITAÇÃO DO FEITO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. ART. 8º DA LEI 

9.099/95. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. 

Cuidando-se a demandada de sociedade empresária que teve sua falência 

decretada no curso do processo, impõe-se seja extinta a demanda, sem 

exame do mérito, posto que, nos termos do art. 8º, caput, da Lei 9099/95, 

a massa falida não poderá ser parte em processo que tramite perante o 

Juizado Especial 2. Sentença anulada. Extinção do feito sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 51, IV da Lei 9.099/95. (RI 

0003394-77.2016.827.9200, Rel. Juiz PEDRO NELSON DE MIRANDA 

COUTINHO, 2ª Turma Recursal Cível, julgado em 13/07/2016). Dessa 

forma, com a decretação de falência da primeira reclamada, este juizado 

torna-se incompetente para apreciar o caso em tela. Por outro lado, deixo 

de ordenar a prévia intimação da parte autora nos termos do art. 317 do 

CPC, eis que necessária apenas quando possível a correção do vício. 

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com arrimo no que dispõe o 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-24.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEIDA VIEIRA DE FREITAS FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOISA MARIA DE RESENDE OAB - MT0019209A (ADVOGADO)

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LATICINIO SAO FRANCISCO LTDA - EPP (REQUERIDO)

RM & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEIA MARQUES FRANCO RUSSI OAB - GO36716 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000008-24.2017.8.11.0020; Valor causa: R$ 22.667,38; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, VALOR DA EXECUÇÃO / 

CÁLCULO / ATUALIZAÇÃO, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARLEIDA VIEIRA DE FREITAS 

FARIA Parte Ré: REQUERIDO: LATICINIO SAO FRANCISCO LTDA - EPP, RM 

& CIA LTDA - EPP Vistos. O autor alega que firmou contrato verbal de 

prestação de serviço, contudo, não recebeu conforme pactuado. Em sua 

defesa, em síntese, a segunda parte reclamada se isenta de 

responsabilidade, invocando que o autor pleiteia contra uma parte diversa 

da contratada. Conforme documentos trazidos aos autos, a primeira parte 
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faliu. É o necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. A análise do mérito está prejudicada, dada a inépcia da inicial. 

Com razão a preliminar de ilegitimidade passiva aduzida pela reclamada, 

haja vista que a parte autora postula contra pessoa diversa da que lhe 

causou os danos supostamente relatados. Note-se que dos próprios 

documentos acostados à petição inicial, bem como com a contestação se 

aduz que as cobranças são concernentes a empresa diferente da ré. 

Dessa forma, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela 

reclamada, por se tratar de parte diversa e alheia aos fatos narrados. 

Outrossim, nos termos do art. 8º da Lei n. 9.099/95, temos: Art. 8º Não 

poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o 

preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da 

União, a massa falida e o insolvente civil. Sobre o tema é o entendimento 

majoritário, transcrevo: RECURSO CÍVEL. DEMANDA AFORADA CONTRA 

SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE TEVE SUA FALÊNCIA DECRETADA NO 

CURSO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO DO FEITO 

PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. ART. 8º DA LEI 9.099/95. EXTINÇÃO DO 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Cuidando-se a demandada de 

sociedade empresária que teve sua falência decretada no curso do 

processo, impõe-se seja extinta a demanda, sem exame do mérito, posto 

que, nos termos do art. 8º, caput, da Lei 9099/95, a massa falida não 

poderá ser parte em processo que tramite perante o Juizado Especial 2. 

Sentença anulada. Extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 51, IV da Lei 9.099/95. (RI 0003394-77.2016.827.9200, Rel. Juiz 

PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, 2ª Turma Recursal Cível, julgado 

em 13/07/2016). Dessa forma, com a decretação de falência da primeira 

reclamada, este juizado torna-se incompetente para apreciar o caso em 

tela. Por outro lado, deixo de ordenar a prévia intimação da parte autora 

nos termos do art. 317 do CPC, eis que necessária apenas quando 

possível a correção do vício. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com arrimo no que dispõe o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 

da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, 

da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 

1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-91.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO MAGNANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

HELOISA MARIA DE RESENDE OAB - MT0019209A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LATICINIO SAO FRANCISCO LTDA - EPP (REQUERIDO)

RM & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEIA MARQUES FRANCO RUSSI OAB - GO36716 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000010-91.2017.8.11.0020; Valor causa: R$ 9.753,99; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, VALOR DA EXECUÇÃO / 

CÁLCULO / ATUALIZAÇÃO, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: BENTO MAGNANI Parte Ré: 

REQUERIDO: LATICINIO SAO FRANCISCO LTDA - EPP, RM & CIA LTDA - 

EPP Vistos. O autor alega que firmou contrato verbal de prestação de 

serviço, contudo, não recebeu conforme pactuado. Em sua defesa, em 

síntese, a segunda parte reclamada se isenta de responsabilidade, 

invocando que o autor pleiteia contra uma parte diversa da contratada. 

Conforme documentos trazidos aos autos, a primeira parte faliu. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. A 

análise do mérito está prejudicada, dada a inépcia da inicial. Com razão a 

preliminar de ilegitimidade passiva aduzida pela reclamada, haja vista que a 

parte autora postula contra pessoa diversa da que lhe causou os danos 

supostamente relatados. Note-se que dos próprios documentos acostados 

à petição inicial, bem como com a contestação se aduz que as cobranças 

são concernentes a empresa diferente da ré. Dessa forma, acolho a 

preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela reclamada, por se tratar de 

parte diversa e alheia aos fatos narrados. Outrossim, nos termos do art. 

8º da Lei n. 9.099/95, temos: Art. 8º Não poderão ser partes, no processo 

instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito 

público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. 

Sobre o tema é o entendimento majoritário, transcrevo: RECURSO CÍVEL. 

DEMANDA AFORADA CONTRA SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE TEVE SUA 

FALÊNCIA DECRETADA NO CURSO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE 

TRAMITAÇÃO DO FEITO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. ART. 8º DA LEI 

9.099/95. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. 

Cuidando-se a demandada de sociedade empresária que teve sua falência 

decretada no curso do processo, impõe-se seja extinta a demanda, sem 

exame do mérito, posto que, nos termos do art. 8º, caput, da Lei 9099/95, 

a massa falida não poderá ser parte em processo que tramite perante o 

Juizado Especial 2. Sentença anulada. Extinção do feito sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 51, IV da Lei 9.099/95. (RI 

0003394-77.2016.827.9200, Rel. Juiz PEDRO NELSON DE MIRANDA 

COUTINHO, 2ª Turma Recursal Cível, julgado em 13/07/2016). Dessa 

forma, com a decretação de falência da primeira reclamada, este juizado 

torna-se incompetente para apreciar o caso em tela. Por outro lado, deixo 

de ordenar a prévia intimação da parte autora nos termos do art. 317 do 

CPC, eis que necessária apenas quando possível a correção do vício. 

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com arrimo no que dispõe o 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-84.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEY SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

HELOISA MARIA DE RESENDE OAB - MT0019209A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LATICINIO SAO FRANCISCO LTDA - EPP (REQUERIDO)

RM & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEIA MARQUES FRANCO RUSSI OAB - GO36716 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000004-84.2017.8.11.0020; Valor causa: R$ 2.278,62; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, VALOR DA EXECUÇÃO / 

CÁLCULO / ATUALIZAÇÃO, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: SIDINEY SILVA BARBOSA Parte 

Ré: REQUERIDO: LATICINIO SAO FRANCISCO LTDA - EPP, RM & CIA LTDA 

- EPP Vistos. O autor alega que firmou contrato verbal de prestação de 

serviço, contudo, não recebeu conforme pactuado. Em sua defesa, em 

síntese, a segunda parte reclamada se isenta de responsabilidade, 

invocando que o autor pleiteia contra uma parte diversa da contratada. 

Conforme documentos trazidos aos autos, a primeira parte faliu. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. A 

análise do mérito está prejudicada, dada a inépcia da inicial. Com razão a 

preliminar de ilegitimidade passiva aduzida pela reclamada, haja vista que a 

parte autora postula contra pessoa diversa da que lhe causou os danos 

supostamente relatados. Note-se que dos próprios documentos acostados 

à petição inicial, bem como com a contestação se aduz que as cobranças 

são concernentes a empresa diferente da ré. Dessa forma, acolho a 

preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela reclamada, por se tratar de 

parte diversa e alheia aos fatos narrados. Outrossim, nos termos do art. 

8º da Lei n. 9.099/95, temos: Art. 8º Não poderão ser partes, no processo 

instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito 

público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. 
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Sobre o tema é o entendimento majoritário, transcrevo: RECURSO CÍVEL. 

DEMANDA AFORADA CONTRA SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE TEVE SUA 

FALÊNCIA DECRETADA NO CURSO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE 

TRAMITAÇÃO DO FEITO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. ART. 8º DA LEI 

9.099/95. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. 

Cuidando-se a demandada de sociedade empresária que teve sua falência 

decretada no curso do processo, impõe-se seja extinta a demanda, sem 

exame do mérito, posto que, nos termos do art. 8º, caput, da Lei 9099/95, 

a massa falida não poderá ser parte em processo que tramite perante o 

Juizado Especial 2. Sentença anulada. Extinção do feito sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 51, IV da Lei 9.099/95. (RI 

0003394-77.2016.827.9200, Rel. Juiz PEDRO NELSON DE MIRANDA 

COUTINHO, 2ª Turma Recursal Cível, julgado em 13/07/2016). Dessa 

forma, com a decretação de falência da primeira reclamada, este juizado 

torna-se incompetente para apreciar o caso em tela. Por outro lado, deixo 

de ordenar a prévia intimação da parte autora nos termos do art. 317 do 

CPC, eis que necessária apenas quando possível a correção do vício. 

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com arrimo no que dispõe o 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-76.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO ALVES DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOISA MARIA DE RESENDE OAB - MT0019209A (ADVOGADO)

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LATICINIO SAO FRANCISCO LTDA - EPP (REQUERIDO)

RM & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEIA MARQUES FRANCO RUSSI OAB - GO36716 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000011-76.2017.8.11.0020; Valor causa: R$ 2.360,64; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[PAGAMENTO ATRASADO / CORREÇÃO MONETÁRIA, PAGAMENTO, 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, VALOR DA EXECUÇÃO / CÁLCULO / 

ATUALIZAÇÃO, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: ALEXANDRO ALVES DA SILVEIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: LATICINIO SAO FRANCISCO LTDA - EPP, RM & CIA LTDA - 

EPP Vistos. O autor alega que firmou contrato verbal de prestação de 

serviço, contudo, não recebeu conforme pactuado. Em sua defesa, em 

síntese, a segunda parte reclamada se isenta de responsabilidade, 

invocando que o autor pleiteia contra uma parte diversa da contratada. 

Conforme documentos trazidos aos autos, a primeira parte faliu. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. A 

análise do mérito está prejudicada, dada a inépcia da inicial. Com razão a 

preliminar de ilegitimidade passiva aduzida pela reclamada, haja vista que a 

parte autora postula contra pessoa diversa da que lhe causou os danos 

supostamente relatados. Note-se que dos próprios documentos acostados 

à petição inicial, bem como com a contestação se aduz que as cobranças 

são concernentes a empresa diferente da ré. Dessa forma, acolho a 

preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela reclamada, por se tratar de 

parte diversa e alheia aos fatos narrados. Outrossim, nos termos do art. 

8º da Lei n. 9.099/95, temos: Art. 8º Não poderão ser partes, no processo 

instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito 

público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. 

Sobre o tema é o entendimento majoritário, transcrevo: RECURSO CÍVEL. 

DEMANDA AFORADA CONTRA SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE TEVE SUA 

FALÊNCIA DECRETADA NO CURSO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE 

TRAMITAÇÃO DO FEITO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. ART. 8º DA LEI 

9.099/95. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. 

Cuidando-se a demandada de sociedade empresária que teve sua falência 

decretada no curso do processo, impõe-se seja extinta a demanda, sem 

exame do mérito, posto que, nos termos do art. 8º, caput, da Lei 9099/95, 

a massa falida não poderá ser parte em processo que tramite perante o 

Juizado Especial 2. Sentença anulada. Extinção do feito sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 51, IV da Lei 9.099/95. (RI 

0003394-77.2016.827.9200, Rel. Juiz PEDRO NELSON DE MIRANDA 

COUTINHO, 2ª Turma Recursal Cível, julgado em 13/07/2016). Dessa 

forma, com a decretação de falência da primeira reclamada, este juizado 

torna-se incompetente para apreciar o caso em tela. Por outro lado, deixo 

de ordenar a prévia intimação da parte autora nos termos do art. 317 do 

CPC, eis que necessária apenas quando possível a correção do vício. 

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com arrimo no que dispõe o 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 4172 Nr: 495-77.1999.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLORRICO INDUSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANICETO DE CAMPOS MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER CAETANO LOCATELLI - 

OAB:3554-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, c, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte exequente para requerer o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 134833 Nr: 23623-57.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA DE SOUZA OLIVEIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB-MT 10.050, MARCO 

ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B-MT

 Intimação da parte requerida, para tomar conhecimento da audiência 

designada, confome r. decisão abaixo transcrita: "Vistos, etc. Para justa e 

eficaz solução do litígio, DESIGNO o dia 09/05/2018, às 13h: 00min, para a 

audiência de Conciliação/Mediação, no prédio do Juizado Especial, situado 

na Rua João Custódio da Silva, n. 408, Bairro Maracanã, Município de 

Barra do Bugres/MT. INTIMEM-SE as partes com antecedência de pelo 

menos 20 (vinte) dias, para que compareçam à audiência, acompanhados 

de advogado, informando-lhes que, o não comparecimento injustificado à 

audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, cuja 

ausência será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado 

ou da União (art. 334, § 8º, do CPC). Para que a audiência de conciliação 

ou mediação não seja realizada, ambas as partes deverão manifestar, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, 

inc. I, CPC). Ressalte-se que, as partes poderão constituir procuradores 

com poderes específicos para transigir (art. 334, § 10, do CPC). Com as 

comunicações feitas, encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de 
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Solução de Conflitos – CEJUSC. Após a realização da audiência, 

tornem-me os autos conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. " 

referente ao presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 127795 Nr: 5253-69.2017.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECOL REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAZIR DA SILVA SOARES -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: antonio paulo zambrim - OAB:, 

JOSÉ AVELINO DE NOVAES JUNIOR - OAB:MT-11180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça no valor de 246,84(duzentos e quarenta e seis reais e 

oitenta e quatro centavos) no prazo de 05(cinco)dias, para cumprimento 

da missiva o depósito deverá ser efetuado no site do TJMT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 115507 Nr: 5064-28.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR GONÇALVES AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos e etc. Considerando que a Autarquia Requerida não foi intimada, a 

presente audiência restou prejudicada. Desta forma, REDESIGNO o 

presente ato para o dia 05 de Junho do ano de 2018 às 14h30min. A 

advogada se compromete em trazer a parte autora, bem como as 

testemunhas, independentemente de intimação. Intime-se a Autarquia 

requerida. Saem os presentes intimados. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 4102 Nr: 448-06.1999.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANICETO DE CAMPOS MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SCHAIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: sidnei gonçalves - OAB:MT - 

2933

 Nos termos da legislação vigente e Provimento, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte requerida para que, no prazo sucessivo 

de 05 (cinco) dias, manifestarem-se a respeito da penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 135159 Nr: 1654-88.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILIAN DEYSE DE OMENA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12411-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 1 – Trata-se de Requerimento de Busca e Apreensão, cuja ação tramita 

na Vara Única da Comarca de Rosário Oeste – TJMT.

 2 - Devidamente comprovado o depósito prévio e diligências atinentes 

CUMPRA-SE o respectivo requerimento com a EXPEDIÇÃO de mandado de 

busca e apreensão no endereço indicado em fl. 06, providenciando-se as 

diligências necessárias para seu fiel cumprimento (art. 3º, § 12, 

Decreto-Lei 911/69).

 3 – Comunique-se ao Juiz Deprecante, bem como o advogado da parte 

autora, por meio eletrônico, sobre a distribuição do requerimento, bem 

como o seu cumprimento, se frutífera, conforme dispõe o art. 232 do 

Código de Processo Civil.

4 - Após, quitadas as custas, porventura existentes, se for o caso, 

DEVOLVA-SE ao Juízo Deprecante, com as baixas de estilo e com nossas 

homenagens. Se não houver cumprimento, voltem-me conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 03 de abril de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 51057 Nr: 1883-92.2011.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNI DELLA GIUSTINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON VIEIRA NOIA - 

OAB:10.621/MT

 Vistos etc.

INTIMEM-SE a parte executada OSNI DELLA GIUSTINA, na pessoa do seu 

advogado e em não possuindo pessoalmente, para que no prazo de 

quinze (15) dias efetue o pagamento da dívida no valor de R$ 900,02, 

conforme planilha apresentada às folhas 81, devendo ser corrigidos até a 

data do efetivo pagamento, sob pena de não o fazendo ser acrescido de 

multa no percentual de dez por cento (artigo. 523, § 1º, do CPC).

Sem prejuízo da providência supra, DETERMINO sejam retificados os 

registros e a autuação, uma vez que se trata de CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA.

Decorrido o prazo de quinze dias sem notícia de pagamento, DÊ-SE vista 

ao exequente para que se manifeste requerendo o que de direito.

EXPEÇA-SE o alvará em favor do exequente para levantamento do valor 

incontroverso (fls.75), observando as informações bancárias informadas 

às folhas 80.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Bugres/MT, 03 de abril de 2018.

Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 80414 Nr: 2026-47.2012.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENAEL DA SILVA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissao de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9.925/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B

 Vistos etc.

 Cuida-se o presente feito de Embargos à Execução, intentada por ENAEL 

DA SILVA CUNHA, em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE.

 Às folhas 98, compareceu o advogado da parte embargante, requerendo 

a extinção do feito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, considerando 

que as partes entabularam acordo na ação principal (cód. 54346), ficando 

a presenta ação sem objeto.

 Vieram-me conclusos.

 É o breve relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Partindo-se do pressuposto de que a ação interposta por ENAL DA SILVA 

CUNHA, visava o Embargo à Execução dos autos nº 

551-56.2012.811.0008 código 54346, tendo na referida ação a 

homologação de acordo entabulado pelas partes, razão assiste em seu 

pedido de extinção do processo em razão da perda superveniente do seu 

objetivo.

 Ex positis, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil.

 CONDENO o embargante ao pagamento das custas processuais.

 Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 
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mediante as baixas e cautelas de praxe.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Bugres/MT, 03 de abril de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 169 Nr: 12-28.1991.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB-FINANCEIRA S.A.,CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÂMICA UNIÃO LTDA, LUIZ FERNANDO 

VICENTINI, HENRIQUE LONGO SANDRI, LORIVAL FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de vista dos autos ao advogado da parte autora requerido 

às folhas 29/30, pelo prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, nada mais requerido pela parte, retorne os autos ao ARQUIVO 

procedendo com as baixas e anotações necessárias.

 Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 121600 Nr: 1767-76.2017.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGNALDO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, LUCIANA COSTA 

PEREIRA - OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:MT/8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte autora PESSOALMENTE, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar regular prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 

consoante dispõe do artigo 485, § 1º, inciso III, do Código de Processo 

Civil.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 27 de março de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 42635 Nr: 2662-18.2009.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Sousa Coutinho - 

OAB:10.661, Rafaelle Oliveira Noronha Luz - OAB:12314/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO EVERSON CASASUS 

FIGUEIREDO - OAB:6539

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de Ação de Busca e Apreensão, intentada por 

ABANCO FINASA S/A em face de JOÃO CARLOS PADILHA.

 Intimado o advogado da parte requerente para dar prosseguimento ao 

feito, o mesmo manteve-se inerte (p.116), razão pela qual, foi o autor 

intimado pessoalmente para dar andamento no presente feito, 

mantendo-se, da mesma forma, inerte (p. 118v).

 Vieram-me os autos conclusos.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Dispõe o artigo 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 485. O juiz não resolvera o mérito quanto: (...) III - por não promover 

os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada 

pessoalmente para suprir a falta a falta no prazo de 05 (cinco) dias.”

 É a exata realidade dos autos, posto que a requerente foi devidamente 

intimada, pessoalmente, deixando o prazo para dar prosseguimento ao 

feito transcorrer sem nenhum manifestação.

 Assim, cumpridas as formalidades legais, sem a devida manifestação de 

interesse da parte requerente, no sentido de dar prosseguimento ao feito, 

a extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe.

 Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III, § 1º, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo proposto BANCO FINASA S/A em face de JOÃO 

CARLOS PADILHA.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais.

RECOLHA eventual mandado de busca e apreensão que esteja de posse 

do oficial de justiça.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Após o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

observadas as formalidades legais.

 Barra do Bugres, 27 de março de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 107881 Nr: 459-39.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVEIRA SANCORÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO SÃO LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO OPOLSKI - 

OAB:20.259-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Às folhas 46 há informação do Juízo Deprecante (9168-27.2017.811.0041 

código 1212609), dando conta de que não houve tempo hábil para o 

cumprimento da precatória, solicitando informação sobre a designação de 

nova data.

 Assim, DESIGNO o dia 16 de maio de 2018, às 13h30min, no prédio do 

Juizado Especial (Forinho), situado na Rua João Custódio da Silva, n. 408, 

Bairro MARACANÃ, Município de Barra do Bugres/MT, para audiência de 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO.

INTIMEM-SE a parte autora, por meio de seu advogado e CITE-SE o réu, 

com antecedência de pelo menos 20 (vinte) dias, para que compareçam à 

audiência, acompanhados de advogado, informando-lhes que o não 

comparecimento injustificado à audiência é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça cuja ausência será sancionada com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor do Estado ou da União (art. 334, § 8º, do CPC).

 Ressalte-se que as partes poderão constituir procuradores com poderes 

específicos para transigir (art. 334, § 10, do CPC).

Para que a audiência de autocomposição não seja realizada, deverá o 

autor mencionar na petição inicial seu desinteresse, bem como, o Réu 

apresentar petição, com 10 (dez) dias de antecedência, no mesmo 

sentido.

Após as comunicações, encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos – CEJUSC.

Não havendo composição, deverá o Requerido apresentar contestação 

num prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 335, inciso I do CPC.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 27 de março de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 115201 Nr: 4864-21.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: VARZEA DO JUBA ENERGÉTICA S/A, VARZEA DO 

JUBA ENERGETICA S/A - FILIAR I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRIGIERI FILHO, JAQUELINE DA 

COSTA MARQUES FRIGIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANA DE MORAES LEITE - 

OAB:, FERNANDO SÉRGIO DA ROCHA FARIA FILHO - OAB:23070, 

LUCIANA CORDEIRO RODRIGUES - OAB:, PEDRO PONTUAL MARLETTI 

- OAB:21.281/PE, Persion Aldemani Martins de Freitas - 

OAB:MT-17.803/O, THIAGO JOSE PIMENTEL TOSCANO BARRETO - 

OAB:21.180-PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA VIVIANE DA SILVA - 

OAB:9465/O

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

TERCEIROS E INTERESSADOS

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS N.º 4864-21.2016.811.0008-código115201

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE REQUERENTE: VARZEA DO JUBA ENERGÉTICA S/A e VARZEA 

DO JUBA ENERGETICA S/A - FILIAR I

PARTE RÉQUERIDA: ANTONIO FRIGIERI FILHO e JAQUELINE DA COSTA 

MARQUES FRIGIERI

NOTIFICANDO(S): Requerente: Varzea do Juba Energética s/a, CNPJ: 

06941602000120, brasileiro(a), Endereço: Av.engenheio Domingos 

Ferreira, 2589, Sal 801, Cidade: Recife-PE,

 Requerente: Varzea do Juba Energetica s/a - Filiar I, CNPJ: 

06941602000200, brasileiro(a), Endereço: Fazenda Terra Santa, Bairro: 

Rural, Cidade: Barra do Bugres-MT

TERCEIROS E INTERESSADOS

 FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e 

do teor da ação judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial 

a seguir transcrita em resumo, bem como da r. decisão/despacho 

proferida(o) pelo juízo.

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de desapropriação c/c pedido de 

liminar de imissão de posse, proposta por VÁRZEA DO JUBA ENERGÉTICA 

S/A, em face de ANTONIO FRIGERI FILHO E JAQUELINE DA COSTA 

MARQUES, todos devidamente qualificados nos autos. Aduz a inicial, em 

síntese, que a Resolução Autorizativa da Aneel nº 5947, de 12/07/2016, 

declara de utilidade pública, uma área medindo 44,4291 há, necessária 

para fins de regular a operação da PCH – Pequena Central Hidroelétrica 

Graça Brennand, com aproximadamente 27MW de potência instalada, 

localizada no Rio Juba nas cidades de Barra do Bugres e Tangará da 

Serra autorizando a requerente a promover desapropriações nas áreas 

necessárias do empreendimento, dentre essas áreas está localizada na 

propriedade dos requeridos formado pelas matriculas 24.041 e 24.042, 

RGI Barra do Bugres, estando 15,1134ha na matricula n. 24041 e 

29,3157ha na matricula n. 24.042. Requer seja acatado e arbitrado, pelo 

Juízo, o valor oferecido de R$ 461.036,83 (quatrocentos e sessenta e um 

mil e trinta e seis reais e oitenta e três centavos), objetivando a imediata 

imissão provisória da posse, na área que se pretende desapropriação.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos... Defiro o pedido de publicação de editais 

requeridas às fls.324, após, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias manifestarem-se quanto ao pedido de levantamento de 

fls.320ss, interpretando-se o silencio como anuência. Cumpra-se.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edmilson Parreira 

Polegati, digitei.

Barra do Bugres - MT, 2 de abril de 2018.

Edmilson Parreira Polegati

Escrivã(o) Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 43246 Nr: 3336-93.2009.811.0008

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO 

BUGRES, ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME FERNANDES DE OLIVEIRA, MARIA 

APARECIDA DE SOUZA, DILVANA MARIA DOS SANTOS, JUSTINO 

SANTANA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

BARRA DO BUGRES - OAB:, LEANDRO GOMES DALLAZEM - 

OAB:23411/O, Ledijane Zandonadi - OAB:5.361-MT, LUIS ROBERTO 

SILVA E TAQUES - OAB:17504/O, NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:11266-B

 Vistos,Defiro o pedido de restituição de prazo recursal de fls.vez 

que,como apontado pelo douto advogado Dr.Leandro Gomes 

Dallazem,houve clara violação a sua prerrogativa de acesso aos autos 

pela conduta praticada pela Defensora Pública Letícia Parobé 

Gibbon,defensora de um dos corréus,que ao retirar os autos para carga 

rápida na forma do art107,§3°do CPC, sonegou a devolução do 

processo,que só veio a ocorrer na presente data,após ter sido notificada 

sob pena de busca e apreensão do feito,conforme faz prova o mandado 

de fls. Assim, como bem exposto pelo nobre causídico Dr.Leandro, 

diante,em tese,de violação à sua prerrogativa profissional praticada pela 

mencionada Def. Pública Dra.Letícia, resta evidente o prejuízo do 

requerente,bem assim,em tese,caracterizada violação de dever funcional 

cometida pela nobre Defensora Pública,isso porque,para além da 

aplicação da pena processual contida no §4°do artigo107doCPC,as vistas 

dos autos para qualquer outra finalidade,somente seria possível mediante 

ajuste prévio em conjunto com os demais advogados dos corréus,fato 

inocorrente,como bem demonstrado pelo requerente,que nele se 

fundamenta para o pedido de restituição de prazo recursal.Consoante o 

disposto no art.219 CPC,a contagem de prazo se dá em dias úteis,tendo a 

Defensora Pública retirado os autos no dia 23/03/18,e,somente os 

devolvido após notificado sob pena de busca e apreensão,na presente 

data,dia 03/04/18, permanecendo,portanto,em poder dos autos pelo 

período de 12 dias,dos quais,deles computam-se 05 dias úteis.Diante 

disso,defiro a restituição do prazo recursal em 05 dias,na forma do artigo 

221,segunda parte do CPC,bem como,defiro a expedição de ofício para a 

Corregedoria da Defensoria Pública para fins de apuração de eventual 

desvio funcional praticado pela Dra.Letícia Parobé Gibbon.Outrossim, de 

igual forma,se apure o justo motivo (férias) alegado pela também Def 

Pública,Dra.Tânia Luzia Vizeu Fernandes,que se negou a se manifestar 

nos autos,quando dele teve vistas,em primeira oportunidade,para 

apresentação de recurso contra sentença(fls.4386).Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54599 Nr: 804-44.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMA DE OLIVEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 - OAB:10.765-MT, DALILA 

ANDRADE ABRANTES DE SALES - OAB:15.497-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 103923 Nr: 4086-85.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO DEVOTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 TERMOS DO ESCRIVÃO

Em face da comprovação da juntada do AR, intime o autor na pessoa de 

seu advogado para que se manifeste nos autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 97261 Nr: 6202-98.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VARZEA DO JUBA ENERGÉTICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRIGIERI FILHO, JAQUELINE DA 

COSTA MARQUES FRIGIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO DO AMARAL 

FERNANDES DE SOUSA - OAB:21078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:MT 7662/O, RENATA VIVIANE DA SILVA - OAB:MT 9465

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Em face da petição retro, intime o requerido para que se manifeste no 

prazo legal.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 119899 Nr: 732-81.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON JOSE MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adão Noel das Neves e Silva 

- OAB:15703/MT

 DECLARAÇÕES

O sentenciado foi advertido de que poderá ser regredido o seu regime 

acaso pratique fato definido como crime doloso ou falta grave, bem como 

se vier a sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao 

restante da pena em execução, torne incabível o atual regime. Dada à 

palavra o recuperando, declarou estar esclarecido das obrigações 

assumidas, bem como consciente das consequências caso venha a 

descumprir quaisquer das condições impostas. Nada mais havendo a 

consignar foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

João Filho de Almeida Portela

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 132776 Nr: 122-79.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERTILIO KIISTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVES MARQUES COUTINHO - 

OAB:7.825-B

 DELIBERAÇÕES

Diante do exposto, dado o caráter itinerante da missiva, nos termos do art. 

355, §1º do CPP, remeta-se os autos à Comarca de Cuiabá-MT, com as 

homenagens de estilo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 135355 Nr: 1779-56.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARLA BIAZIM RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 Autos: 1779-56.2018.811.0008 - Código: 135355.

DESPACHO

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

II - Para cumprimento do ato deprecado, designa-se o dia 20 de junho de 

2018, às 13h35.

III - Intimem-se as testemunhas, bem como o Ministério Público.

IV – Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Barra do Bugres/MT, 03 de abril de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000575-91.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FIRMINO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

alisson de azevedo OAB - MT0012082A (ADVOGADO)

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O (ADVOGADO)

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 4 de abril de 2018. Senhor(a) ANTÔNIO 

FIRMINO LOPES, residente e domiciliado na Rua João Ponce de Arruda, nº 

101, Bairro Centro. Denise - MT. A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 28/05/2018 

Hora: 13:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000575-91.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 13.175,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANTONIO FIRMINO LOPES 

Advogados do(a) REQUERENTE: WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - 

MT12603/O,ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - MT17550/O, 

ALISSON DE AZEVEDO - MT0012082A Parte Ré: BANCO ITAÚ 

CONSIGNADO S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento da parte 

reclamante à audiência importará em extinção e arquivamento do 

processo, mediante o pagamento de custas processuais, nos termos do 

artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, CELMA ANTONIA SANSAO 

GOUVEIA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-72.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER CESARIO ORTEGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE UMENO OAB - MT23377/O (ADVOGADO)

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 4 de abril de 2018. Senhor(a) FAGNER 

CESÁRIO ORTEGA, residente e domiciliado na Rua 11, n.º 05, Jardim 

Imperial, CEP n.º 78390-000, na cidade de Barra do Bugres-MT A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO 

BUGRES Data: 28/05/2018 Hora: 13:20 , no endereço ao final indicado. 

Processo: 1000186-72.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 30.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: FAGNER CESARIO 

ORTEGA Advogados do(a) REQUERENTE: JAQUELINE UMENO - 
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MT23377/O, LEANDRO GOMES DALLAZEM - MT23411/O-O Parte Ré: 

AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A – AYMORÉ 

(SANTANDER FINANCIAMENTOS) Parte Ré: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000197-04.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGENES ANTONIO MARQUES JOSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 4 de abril de 2018. Senhor(a) DIOGENES 

ANTONIO MARQUES JOSÉ, residente e domiciliado a Rua 03, Lt. 16 – 

Jardim Imperial – Barra do Bugres/MT – CEP 78390-000 A presente carta, 

extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 28/05/2018 Hora: 13:40 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000197-04.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 38.160,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: DIOGENES ANTONIO MARQUES 

JOSE Advogado do(a) REQUERENTE: EMERSON RIBEIRO ALVES - 

MT23093/O-O Parte Ré: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – Adm. 

de Consórcios Ltda ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3794 Nr: 1326-62.2000.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:6.941-E/MT

 EDITAL DE PAUTA DE JULGAMENTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI

PRAZO 10 DIAS

Para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente Edital 

tornando pública a pauta para o julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, 

conforme dados abaixo, ficando, contudo, sujeita a modificações 

posteriores em virtude de outros feitos que fiquem concluídos para o 

julgamento:

 Dados da Sessão (Tipo, Data, Hora, Dados Processo): SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018 ÀS 12H00MIN

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Djuliani Fernando 

Ceccato, digitei.

Campo Novo do Parecis, 23 de março de 2018

Dilma Alves de Melo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 89335 Nr: 1400-23.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO VALOR COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA., AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

DEFENSIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34.607/RS, VOLNEI COPETTI - OAB:58.099/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 66108 Nr: 207-75.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI LOPES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINEIA RODRIGUES SOUZA - 

OAB:16.339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA PATRIOTA DE 

HOLANDA - OAB:25819-D

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca do cálculo de fls. 93, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 60750 Nr: 1752-54.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANTANAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BETA EMPREENDIMENTO, CONSTRUÇÃO E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES SARTOR - 

OAB:3585-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que requeira o que de 

direito, no prazo legal.Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 20976 Nr: 1270-19.2006.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTON IMA INDUSTRIA DE MÁQUINAS LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811/MT, 

ROSANE ROMERO RAVAZI - OAB:12.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca do bloqueio negativo de fls. 103/105, no prazo legal. Nada mais.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 24268 Nr: 922-64.2007.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDCNDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA MATOS AMARAL - 

OAB:21978-B/MT, DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 Autos do Processo de Código nº 24268

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Intime-se o executado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, quite o 

débito, sob pena de aplicação da multa do art. 523 do CPC, além da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito.

2. Não efetuado o pagamento, ao cálculo do valor da multa.

3. Em seguida, expeça-se mandado de penhora e avaliação, intimando-se 

o executado de imediato do teor do respectivo auto, nos exatos termos do 

§ 1º do artigo 523 do CPC.

4. Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o 

executado, podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

5. Cumpra-se.

Campo Novo do Parecis/MT, 20 de fevereiro de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 25890 Nr: 2512-76.2007.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 Autos do Processo de Código nº 25890

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

PROCEDAM as alterações necessárias por encontrar-se em fase de 

cumprimento de sentença.

Após, INTIME-SE o executado na forma do art.523 e art.525 do CPC a fim 

de que promova o integral cumprimento da sentença prolatada nos autos 

sob pena de incidência de multa nos termos do art.523, §1º do CPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, vistas ao MP.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 66430 Nr: 470-10.2014.811.0050

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROVISA - COMERCIAL AGROVISA 

PRODUTOS AGROPECUARIOS E REPRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maury Borges da Silva - 

OAB:10.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 66430

DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. INTIME-SE o autor por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias 

adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o autor pessoalmente 

para, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito 

adotando as medidas pertinentes para o regular processamento, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, II, §1º do CPC.

3. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

4. Após, façam os autos conclusos.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96948 Nr: 636-03.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ OTAVIO RIGOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUAL - DUARTE ALBURQUERQUE COMERCIO 

E INDUSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA GORETT DE SOUZA 

GOULART - OAB:20.022/MT, MAURÍCIO MONTAGNER - OAB:20.670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que nesta data, em atenção ao Despacho de fls. 18 que 

designada Audiência de Conciliação/Mediação para o dia 18 de Maio de 

2018 ás 15h30min horas. Nada mais.

 Por ser verdade, dou fé.

Campo Novo do Parecis-MT, 04 de abril de 2018.

Marli Pereira da Silva Rodrigues

 Gestora Judicial

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34381 Nr: 1156-41.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. M DA C LEITE DE OLIVEIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): E. M DA C LEITE DE OLIVEIRA ME, CNPJ: 

06022489000189. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 08/04/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de E. M DA C LEITE DE OLIVEIRA 

ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de FALTA DE 

RECOLHIMENTO - ICMS GRANTIDO INTEGRAL, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6503/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 15/12/2008

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.610.320,00

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 63720 Nr: 1742-73.2013.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA FERNANDES DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADY ELIAS SOLETTI, ROSANE APARECIDA 

SOLETTI, ESPOLIO DE GERALDO FERREIRA MENDES, CARLOS ROBERTO 

MENDES, GILDA FURLAN MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5367, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706, MARIA 

ROSEMAR BURATTI - OAB:16031-B/MT, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA 

- OAB:7074, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B, VANESSA 

PELEGRINI - OAB:10059 MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECILIA ELIZABETH CESTARI 

GROTTI - OAB:6.250/MS, JANIR GOMES - OAB:12.487/MS, JARBAS 

LEITE FERNANDES - OAB:2544-A/MT, LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:6.949/MT, LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:6949, SERGIO PAULO GROTTI - OAB:4412, SERGIO PAULO 

GROTTI - OAB:4412/MS

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. VANESSA 

PELEGRINI para que efetue a devolução do processo em carga a mais de 

30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94230 Nr: 4318-97.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILMA DE OLIVEIRA GALLICIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 71581 Nr: 140-76.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE CORBELINO LACCAL 

DA SILVA - OAB:MT-9409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, VISTO 

O TEOR DO DOCUMENTO ACOSTADO AOS AUTOS EM FLS. 66.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 87199 Nr: 266-58.2017.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA, JAMES LEONARDO 

PARENTE DE ÁVILA, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA, JONAS COELHO DA 

SILVA, VANESSA PELEGRINE, RUBIANE KELI MASSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MILITINO SOLETTI, WALDEMIRO 

SOLETTI, ARLINDA FERREIRA SOLETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5367, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706, PAULO 

ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - 

OAB:1823-B, RUBIANE KELI MASSONI - OAB:12419/MT, VANESSA 

PELEGRINI - OAB:10059 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECILIA ELIZABETH CESTARI 

GROTTI - OAB:6.250/MS, JARBAS LEITE FERNANDES - OAB:2544, 

LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:6.949/MT, LEANDRO 

ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:6949, OTONI CÉSAR COELHO DE 

SOUZA - OAB:5400, SERGIO PAULO GROTTI - OAB:4412, SERGIO 

PAULO GROTTI - OAB:4412/MS

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. VANESSA 

PELEGRINI para que efetue a devolução do processo em carga a mais de 

30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 19202 Nr: 2933-37.2005.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A AG. CAMPO NOVO DO 

PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO MEDEIROS FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora, para que 

no prazo de 10 dias, se manifeste nos autos, efetuando o pagamento do 

preparo referente a distribuição e cumprimento da carta precatória 

expedida nos autos, nos termos do artigo 389 da CGJ, ou comparecendo 

na Secretaria e retirando a presente carta precatória para distribuição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 27453 Nr: 878-11.2008.811.0050

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAIUARA COSTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. MILTON DO 

PRADO GUNTHEN para que efetue a devolução do processo em carga a 

mais de 30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94088 Nr: 4237-51.2017.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VARA JUDICIAL DE CERRO LARGO/RS, JARBAS 

FRANCISCO WEBLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ VOLKWEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SABRINA FONTOURA PERIM - 

OAB:RS/ 79989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS
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 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, VISTO 

QUE A PETIÇÃO PROTOCOLADO EM 19/03/2019 VEIO INCOMPLETO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 84637 Nr: 3567-47.2016.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIVALDO ANTONIO CARVALHO DODO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE de ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora, para que 

no prazo de 10 dias, se manifeste nos autos, efetuando o pagamento do 

preparo referente a distribuição e cumprimento da carta precatória 

expedida nos autos, nos termos do artigo 389 da CGJ, ou comparecendo 

na Secretaria e retirando a presente carta precatória para distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 20556 Nr: 861-43.2006.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES HERINGER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPITACIO RIBAS DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ BERILO DOS SANTOS - 

OAB:3184/MT, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7.072/MT, 

MARCIO ANTONIO PADILHA DOS SANTOS - OAB:12166-E, MARIO 

GONÇALVES SASTRE JUNIOR - OAB:9891-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE CESAR DEL 

GROSSI - OAB:9916-B, JOSE CARLOS DEL GROSSI - OAB:7884-B/MS, 

Luiz Sergio Del Grossi - OAB:8294-B/MS

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora, para que 

no prazo de 10 dias, se manifeste nos autos, efetuando o pagamento do 

preparo referente a distribuição e cumprimento da carta precatória 

expedida nos autos, nos termos do artigo 389 da CGJ, ou comparecendo 

na Secretaria e retirando a presente carta precatória para distribuição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 87741 Nr: 508-17.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDFM, EPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 25419 Nr: 2053-74.2007.811.0050

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: WERNER & WERNER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBER JEFERSOM BOCARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONEDSON CARVALHO DA SILVA 

- OAB:7136-B, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:7222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. VANIA 

CAVALHEIRO MORAES RANZI para que efetue a devolução do processo 

em carga a mais de 30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 24662 Nr: 1309-79.2007.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADMINISTRADODA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON VARASCHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everly Soares Rosiak - 

OAB:17.866-O/MT, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora, para que 

no prazo de 10 dias, se manifeste nos autos, efetuando o pagamento do 

preparo referente a distribuição e cumprimento da carta precatória 

expedida nos autos, nos termos do artigo 389 da CGJ, ou comparecendo 

na Secretaria e retirando a presente carta precatória para distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 63059 Nr: 1056-81.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADERBAL LÚCIO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, DAFINI DE PAULA SAGA 

GOMES - OAB:17.023/MT, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - 

OAB:16067/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:MT-8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora, para que 

no prazo de 10 dias, se manifeste nos autos, efetuando o pagamento do 

preparo referente a distribuição e cumprimento da carta precatória 

expedida nos autos, nos termos do artigo 389 da CGJ, ou comparecendo 

na Secretaria e retirando a presente carta precatória para distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 1036 Nr: 903-39.1999.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASTORI E PAGLIARI LTDA, ERNESTO JOSÉ 

PAGLIARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELI SOLANGE CAPITULA - 

OAB:PROC. DO ESTAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

INDICANDO CONTA BANCÁRIA PARA TRANSFERÊNCIA DO NUMERÁRIO 

VINCULADO AOS AUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 73607 Nr: 1305-61.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADIEL HENRIQUE MADELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HAYASHIDA - 

OAB:11.758/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8.505-A/MT, PAULO VINICIO PORTO AQUINO - OAB:14.250-A, 

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONÇALVES - OAB:17.574/MT, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte requerida para que deposite em 

juízo o valor correspondente aos honorários no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do art. 33, caput e parágrafo único, no valor de R$ 700,00 

(setecentos reais)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 19448 Nr: 3177-63.2005.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANDRA BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, ELISIANE DE DORNELLES 

FRASSETTO - OAB:147829, ERNESTO BORGES FILHO - OAB:8144-A, 

EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA SILVA - OAB:, GUSTAVO RODRIGO GÓES 

NICOLADELLI - OAB:MT 17980/A, Lazaro José Gomes Junior - 

OAB:8194-A, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT, RAFAEL 

FURTADO AYRES - OAB:17380/DF, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT-8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7300-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte promovida/executada, na 

pessoa de seus advogados para que, no prazo de 15 dias, nos termos do 

art. 523 do CPC, realize o pagamento do débito, conforme despacho de fls. 

dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60573 Nr: 1567-16.2012.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA, JAMES LEONARDO 

PARENTE DE ÁVILA, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA, JONAS COELHO DA 

SILVA, VANESSA PELEGRINE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADY ELIAS SOLETTI, ROSANE APARECIDA 

SOLETTI, ESPOLIO DE GERALDO FERREIRA MENDES, CARLOS ROBERTO 

MENDES, GILDA FURLAN MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5367, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706, PAULO 

ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - 

OAB:1823-B, VANESSA PELEGRINI - OAB:10059 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS LEITE FERNANDES - 

OAB:2544, JARBAS LEITE FERNANDES - OAB:2544-A/MT, LEANDRO 

ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:6.949/MT, SERGIO PAULO GROTTI 

- OAB:4412/MS, WALDIR ROQUE PIAZZI DA SILVA - OAB:10767/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. VANESSA 

PELEGRINI para que efetue a devolução do processo em carga a mais de 

30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 71340 Nr: 29-92.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT, TELMO DA ROCHA MACHRY - OAB:8.280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. NILZA GOMES 

MACHRY para que efetue a devolução do processo em carga a mais de 

30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 23995 Nr: 655-92.2007.811.0050

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO SLONG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ADEMIR TONIAZZO, CATARINA 

MACHADO TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE GALDINO 

BARREIROS - OAB:14167, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661-MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. MARCOS 

ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO para que efetue a devolução do processo 

em carga a mais de 30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do NCPC.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 782 Nr: 651-36.1999.811.0050

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS S/A EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A, JOÃO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:346.829-RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668, SERGIO ANTONIO MEDA - OAB:6.320

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

INDICANDO CONTA BANCÁRIA PARA TRANSFERÊNCIA DO NUMERÁRIO 

VINCULADO AOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 64225 Nr: 2259-78.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPAÇO MULHER BIJUTERIAS E ACESSÓRIOS 

LTDA, SPAÇO MULTIMARCA ROUPAS E ACESSORIOS LTDA-ME, 

MARIANE LIMA SARTOR, CLÁUDIA ROSILENE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RIBAS DE ALMEIDA - 

OAB:, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sem delongas, denoto que o exequente não exauriu todas as 

possibilidades para encontrar bens, fundamentando seu pedido apenas 

nas tentativas frustradas de penhora on line e não localização de bens 

imóveis em nome dos executados, o que é insuficiente para justificar a 

quebra do sigilo fiscal.

Destarte, ressalto que o poder judiciário não é órgão consultivo, existindo 

outros meios, extrajudiciais, a disposição da administração pública 

estadual para tentativa de localização de bens em nome do executado.

Posto isto, com base na posição pacificada no STJ, indefiro o pedido de 

consulta via Sistema Renajud.

Com isso, intime-se a exequente para, no prazo de cinco dias, indicar 

bens passíveis de penhora em nome da parte requerida, comprovando as 

diligências nos autos, sob pena de extinção e arquivamento.

Após, voltem conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 39862 Nr: 118-23.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA MARA SCHIAVINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ALMEIDA VARGAS NUNES 

- OAB:10.220/MT, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sem delongas, denoto que o exequente não exauriu todas as 

possibilidades para encontrar bens, fundamentando seu pedido apenas 

nas tentativas frustradas de penhora on line e não localização de bens 

imóveis em nome dos executados, o que é insuficiente para justificar a 

quebra do sigilo fiscal.

Destarte, ressalto que o poder judiciário não é órgão consultivo, existindo 

outros meios, extrajudiciais, a disposição da administração pública 

estadual para tentativa de localização de bens em nome do executado.

Posto isto, com base na posição pacificada no STJ, indefiro o pedido de 

consulta via Sistema Renajud.

Com isso, intime-se a exequente para, no prazo de cinco dias, indicar 

bens passíveis de penhora em nome da parte requerida, comprovando as 

diligências nos autos, sob pena de extinção e arquivamento.

Após, voltem conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 34515 Nr: 1304-52.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RETIFICA DE MOTORES CENTRO NORTE LTDA, 

LEONORA MARIA FREIER, ARNO FREIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sem delongas, denoto que o exequente não exauriu todas as 

possibilidades para encontrar bens, fundamentando seu pedido apenas 

nas tentativas frustradas de penhora on line e não localização de bens 

imóveis em nome dos executados, o que é insuficiente para justificar a 

quebra do sigilo fiscal.

Destarte, ressalto que o poder judiciário não é órgão consultivo, existindo 

outros meios, extrajudiciais, a disposição da administração pública 

estadual para tentativa de localização de bens em nome do executado.

Posto isto, com base na posição pacificada no STJ, indefiro o pedido de 

consulta via Sistema Renajud.

Com isso, intime-se a exequente para, no prazo de cinco dias, indicar 

bens passíveis de penhora em nome da parte requerida, comprovando as 

diligências nos autos, sob pena de extinção e arquivamento.

Após, voltem conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 31542 Nr: 1593-19.2009.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEANDRO LUIZ BARP, DELVISSON GERALDO 

DE ARAÚJO OLIVEIRA, ALESSANDRA BORGES LIMA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIVALDO MOREIRA DA SILVA - 

OAB:, JOSÉ ANTONIO MOREIRA - OAB:62724/SP, ROGÉRIO BERGONSO 

MOREIRA DA SILVA - OAB:182961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO ALVES PINHEIRO - 

OAB:99306/SP, FLAVIO MULLER - OAB:5.841/B, MARCIA RIBEIRO 

STANKUNAS - OAB:104.981 SP

 Vistos.

Sem delongas, denoto que o exequente não exauriu todas as 

possibilidades para encontrar bens, fundamentando seu pedido apenas 

nas tentativas frustradas de penhora on line e não localização de bens 

imóveis em nome dos executados, o que é insuficiente para justificar a 

quebra do sigilo fiscal.

Destarte, ressalto que o poder judiciário não é órgão consultivo, existindo 

outros meios, extrajudiciais, a disposição da administração pública 

estadual para tentativa de localização de bens em nome do executado.

Posto isto, com base na posição pacificada no STJ, indefiro o pedido de 

consulta via Sistema Renajud.

Com isso, intime-se a exequente para, no prazo de cinco dias, indicar 

bens passíveis de penhora em nome da parte requerida, comprovando as 

diligências nos autos, sob pena de extinção e arquivamento.

Após, voltem conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 36258 Nr: 3047-97.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. S. GODOI COMERCIO, ELOI SODRE GODOI

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102305/4/2018 Página 359 de 689



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sem delongas, denoto que o exequente não exauriu todas as 

possibilidades para encontrar bens, fundamentando seu pedido apenas 

nas tentativas frustradas de penhora on line e não localização de bens 

imóveis em nome dos executados, o que é insuficiente para justificar a 

quebra do sigilo fiscal.

Destarte, ressalto que o poder judiciário não é órgão consultivo, existindo 

outros meios, extrajudiciais, a disposição da administração pública 

estadual para tentativa de localização de bens em nome do executado.

Posto isto, com base na posição pacificada no STJ, indefiro o pedido de 

consulta via Sistema Renajud.

Com isso, intime-se a exequente para, no prazo de cinco dias, indicar 

bens passíveis de penhora em nome da parte requerida, comprovando as 

diligências nos autos, sob pena de extinção e arquivamento.

Após, voltem conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 38848 Nr: 2201-46.2011.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSS, WSK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES JOSÉ GEIER - 

OAB:4911, Nelir Fátima Jacoboswski - OAB:OAB / 3.437

 Ante o exposto, e por todos os fundamentos acima mencionados, 

estando o executado ciente de seu dever de proceder com o pagamento 

das pensões alimentícias, inclusive com reajuste anual de salário mínimo, 

bem como aos valores vencidos durante a tramitação do feito, DECRETO A 

PRISÃO CIVIL de ILO GILSON KENOB, pelo prazo de 03 (três) meses, nos 

termos do art. 528, § 3º, do CPC.Sem prejuízo, DETERMINO a inclusão do 

nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito face o débito em 

comento, nos termos do art. 528, § 1º e 782, ambos do Código de 

Processo Civil.Expeça-se mandado de prisão, no qual deverá constar o 

valor do débito atualizado até a data da expedição, bem como o valor da 

prestação mensal e a data de vencimento em face do 

executado.Proceda-se ao bloqueio judicial nos ativos financeiros do 

executado, via Sistema BacenJud, no valor correspondente ao débito 

alimentar.Consigne-se no mandado a advertência de que se tratando o 

requerido de preso civil, deverá ficar sob a responsabilidade direta da 

autoridade policial/diretor da unidade prisional e mantido em separado dos 

demais detentos.Após o cumprimento do mandado de prisão civil, 

intime-se, imediatamente, a parte autora, por meio de seu patrono, via DJE, 

para manifestar o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.Campo Novo do Parecis-MT, 3 de abril de 2018.Cláudia Anffe Nunes 

da CunhaJuíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000005-13.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EILSON CASTRO SOARES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA (EXECUTADO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000005-13.2016.8.11.0050, : Espécie: CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO]. 

EXEQUENTE: EILSON CASTRO SOARES DE OLIVEIRA EXECUTADO: 

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A., HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA 

Vistos. Trata-se de Execução de Sentença proposta por JEFERSON 

AVELINO DE OLIVEIRA em face de BANCO BRADESCO ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer do procedimento a parte 

Executada informou o integral cumprimento da obrigação exequenda, 

conforme Id.: 12241192 Isto posto, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A 

EXECUÇÃO com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. Expeça-se Alvará conforme requerimento 

constante no Id.: 12168740. Sem custas processuais a teor do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos 

Parecis, 24 de MARÇO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo dos Parecis, 24 de MARÇO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000461-26.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DA SILVA GOMES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000461-26.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que o recurso 

inominado foi interposto tempestivamente. Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte Recorrida, 

apresentar as contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias. 

Campo Novo do Parecis - MT, Quarta-feira, 04 de Abril de 2018. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000460-41.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DA SILVA GOMES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000460-41.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que o recurso 

inominado foi interposto tempestivamente. Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte Recorrida, 

apresentar as contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias. 

Campo Novo do Parecis - MT, Quarta-feira, 04 de Abril de 2018. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000437-95.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA RODRIGUES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000437-95.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que o recurso 

inominado foi interposto tempestivamente. Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte Recorrida, 

apresentar as contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias. 

Campo Novo do Parecis - MT, Quarta-feira, 04 de Abril de 2018. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000457-86.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DA SILVA GOMES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000457-86.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que o recurso 

inominado foi interposto tempestivamente. Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte Recorrida, 

apresentar as contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias. 

Campo Novo do Parecis - MT, Quarta-feira, 04 de Abril de 2018. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-05.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA DA SILVA THOMAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000001-05.2018.8.11.0050; Valor causa: R$ 10.464,94; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: MARIZA DA SILVA THOMAZ Parte Ré: REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, conforme dispõe o artigo 38, da 

Lei n. 9.099/95. Decido. Compulsando os autos com a devida diligência 

observo que as partes transigiram amigavelmente quanto ao conflito 

existente no presente feito. Ante o exposto, tratando-se de direito 

disponível e devidamente representados os litigantes, HOMOLOGO o 

acordo estabelecido entre as partes, na forma e condições pactuadas no 

Id. 11969090 e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do 

CPC. Isento de custas e despesas processuais. Sentença Publicada no 

DJE. Transitada em julgado, arquivem-se estes autos, observadas as 

formalidades legais, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo 

dos Parecis, 24 de MARÇO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo dos Parecis, 24 de MARÇO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000532-28.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE GARCIA DA COSTA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000532-28.2017.8.11.0050; Valor causa: R$ 14.055,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: DANIELE GARCIA DA COSTA REIS Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Decido. Compulsando os 

autos com a devida diligência observo que as partes transigiram 

amigavelmente quanto ao conflito existente no presente feito. Ante o 

exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente representados os 

litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes, na forma e 

condições pactuadas no Id. 11831482 e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, inciso III, b, do CPC. Isento de custas e despesas processuais. 

Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se estes 

autos, observadas as formalidades legais, procedendo-se as anotações e 

baixas de estilo. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 24 de MARÇO de 2018. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 24 de MARÇO 

de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-47.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO AGUIAR BRANDAO JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

3C CONFECCOES, ESTAMPARIA E COMERCIO ON LINE DE ROUPAS LTDA 

- ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR JACOMO DA SILVA OAB - RJ146899 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000134-47.2018.8.11.0050; Valor causa: R$ 4.967,80; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: GILBERTO AGUIAR 

BRANDAO JUNIOR Parte Ré: REQUERIDO: 3C CONFECCOES, 

ESTAMPARIA E COMERCIO ON LINE DE ROUPAS LTDA - ME Vistos. 

Dispensado o relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

Decido. Compulsando os autos com a devida diligência observo que as 

partes transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente no presente 

feito. Ante o exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente 

representados os litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as 

partes, na forma e condições pactuadas no Id. 12505439 e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. Isento de custas e 

despesas processuais. Sentença Publicada no DJE. Transitada em 

julgado, arquivem-se estes autos, observadas as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo. Submeto o projeto de 
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sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 24 de 

MARÇO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo dos Parecis, 24 de MARÇO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Comarca de Campo Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 014/2018-DF

MARIA LÚCIA PRATI, JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DA 

COMARCA DE CAMPO VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE 

SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

Considerando a implantação do Sistema de Processo Judicial Eletrônico – 

PJe nas Secretarias e Gabinetes da 1ª e 2ª Varas desta Comarca, 

prevista para o dia 09.04.2018;

Considerando que Magistrados e Servidores estarão em capacitação a 

respeito do mencionado sistema, a realizar-se nos dias 04, 05 e 

06.04.2018, na Escola dos Servidores do Tribunal de Justiça;

Considerando a necessidade de capacitar, também, os Agentes Externos 

(Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério Público, Defensoria Pública, 

bem como os Procuradores do Município), primordiais ao funcionamento da 

justiça;

RESOLVE:

Art. 1º - SUSPENDER o expediente das Secretarias da 1ª e 2ª Varas desta 

Comarca, nos dias 04 e 05/04/2018, em razão de que todos os servidores 

dessas unidades judiciárias estarão em treinamento na Escola dos 

Servidores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Art. 2º - SUSPENDER o expediente dos Gabinetes da 1ª e 2ª Varas desta 

Comarca, no dia 06/04/2018, em razão de que os Magistrados e 

Assessores dessas unidades judiciárias estarão em treinamento na 

Escola dos Servidores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Art. 3º - DETERMINAR a suspensão dos prazos assinalados para dias em 

que não haverá expediente, os quais retornarão o seu curso no próximo 

dia útil.

Art. 4º - CONVIDAR os membros da Ordem dos Advogados do Brasil, 

Ministério Público, Defensoria Pública, bem como os Procuradores do 

Município de Campo Verde, para participarem da capacitação no Sistema 

de Processo Judicial Eletrônico – PJe, a realizar no dia 09.04.2018, das 

08h às 12h, no Tribunal do Júri desta Comarca.

 Art. 5º - NOTIFICAR aos Agentes Externos sobre a necessidade de que 

realizem seus cadastros junto ao sistema PJe, bem como para que 

adquiram o certificado digital, tendo em vista que a partir da implantação do 

referido sistema será imprescindível a utilização desse certificado.

Art. 6º - ADVERTIR aos usuários dos sistemas de controle de processos 

desta Comarca que, mesmo após a implantação do Sistema de Processo 

Judicial Eletrônico – PJe, em 09.04.2018, as demandas relativas à Infância 

e Juventude, processadas pela 2ª Vara, bem como as causas criminais, 

cujo trâmite se dá na 3ª Vara, continuam da forma como é hoje, 

peticionamento via PEA, e trâmite via Sistema Apolo Eletrônico, até ulterior 

deliberação.

Art. 7º - REVOGAR a Portaria n.º 011/2018-DF.

Campo Verde, 03 de abril de 2018.

Maria Lúcia Prati

Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 35321 Nr: 1861-02.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.A.O. Transportes Ltda ME, Marco Aurelio 

Oliveira de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 Através da presente INTIMO o advogado Demércio Luiz Gueno, inscrito na 

OAB/MT sob o nº. 11.482-B/MT, para proceder à devolução destes autos, 

bem como de seus apensos se houver, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 196 do CPC, nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 106665 Nr: 1438-66.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idalina Lurdes Gaiatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:10698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1438-66.2016.811.0051 – 106665

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 03 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144233 Nr: 2354-32.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGSB, LSB, Luceni Silva dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Gonçalves da Silva, Agnaldo Carazinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Ruza - 

OAB:11882-B/MT, Wilson Molina Porto - OAB:11.882-B/MT, Wilson 

Molina Porto - OAB:12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Monica Balbino Cajango - 

Defensora Pública - OAB:

 Autos n° 2354-32.2018.811.0051 - 144233

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

DESIGNO audiência para a oitiva da Testemunha Antônio Serapião 

Barbosa Júnior para o dia 22 de maio de 2018, às 16:00 horas de Mato 

Grosso.

INTIME-SE a referida Testemunha, requisitando a apresentação dela 

também perante o Comandante da Polícia Militar local.

INTIMEM-SE as Partes e o Ministério Público.

Cumpra-se.

Às providências.

Campo Verde/MT, 3 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144352 Nr: 2419-27.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laudir Alberto Duranti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DURANTI - 

OAB:19533/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2419-27.2018.811.0051 - 144352

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

Diante do não comparecimento do INSS às audiências deste juízo, mesmo 

às instrutórias, mostra-se impertinente a designação da audiência de 

conciliação prevista no art. 334 do NCPC. Embora a ausência da Parte 

pudesse ensejar a incidência da multa por ato atentatória à dignidade da 

Justiça, permaneceria a circunstância de prolongar-se ainda mais o 

procedimento, em detrimento do Requerente.

 Assim, CITE-SE o Requerido, por carta precatória, para contestar a 

presente ação no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC).

Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de 

gratuidade da Justiça.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 03 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 93472 Nr: 1814-86.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ismael Vieira, Joilson Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1814-86.2015.811.0051 – 93472

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 03 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 97757 Nr: 3310-53.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcus Vinicius dos Santos Frazão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231.747 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para, no 

prazo de 10 (dez) dias, dar prosseguimento à presente execução, sob 

pena de suspensão do feito (art. 921, e §§ do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 131374 Nr: 6486-69.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Eunice de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A fim de fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

pericial.Considerando-se que a Parte Autora é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, cabe ao Estado suportar as despesas com a perícia a 

ser realizada. Assim, NOMEIO como perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares 

Castro, CRM – MT 2311, que servirá independentemente de compromisso, 

devendo sua intimação ser encaminhada para a Rua Gaga Coutinho, bairro 

Áreas, Cuiabá/MT.CIENTIFIQUE a Sra. Perita que, no caso de aceitação do 

encargo, os honorários periciais foram desde já arbitrados no valor de R$ 

350,00 (trezentos e cinquenta reais), nos termos da Resolução 305/2014 

do Conselho da Justiça Federal.Ressalte-se que o valor atribuído a título 

de honorários ultrapassa o valor máximo descrito na Tabela V, da 

Resolução 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, em razão da 

especialidade da perita e de ela residir em outra Comarca.INTIMEM-SE as 

Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, nomeiem assistente técnico, 

caso achem necessário (art. 465, II, NCPC). Esgotado o aludido prazo de 

quinze dias, e tendo em vista que ambas as Partes já apresentaram seus 

quesitos, INTIME-SE a Perita nomeada.O exame deverá ser feito no prazo 

máximo de 40 (quarenta) dias e o laudo deverá ser apresentado nos 10 

(dez) dias subsequentes.Juntado o laudo, INTIMEM-SE as Partes para que 

apresentem manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, do NCPC). Nessa hipótese, 

DETERMINO, desde logo, o pagamento dos honorários periciais, nos 

termos da precitada resolução.Por fim, apresentados os pareceres, e 

inexistindo pedido de esclarecimentos a serem prestados pela Sra. Perita, 

INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo sucessivo de 15 (dez) dias, 

apresentem suas alegações finais. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 03 de abril de 2018.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 97438 Nr: 3202-24.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre da Silva ME, Alexandre da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT

 Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 

do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 03 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 96057 Nr: 2770-05.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zulmiro Bernardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2770-05.2015.811.0051 – 96057

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 03 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 129844 Nr: 5651-81.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Erenilda Moreira Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A fim de fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

pericial.Considerando-se que a Parte Autora é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, cabe ao Estado suportar as despesas com a perícia a 

ser realizada. Assim, NOMEIO como perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares 

Castro, CRM – MT 2311, que servirá independentemente de compromisso, 

devendo sua intimação ser encaminhada para a Rua Gaga Coutinho, bairro 

Áreas, Cuiabá/MT.CIENTIFIQUE a Sra. Perita que, no caso de aceitação do 

encargo, os honorários periciais foram desde já arbitrados no valor de R$ 

350,00 (trezentos e cinquenta reais), nos termos da Resolução 305/2014 

do Conselho da Justiça Federal.Ressalte-se que o valor atribuído a título 

de honorários ultrapassa o valor máximo descrito na Tabela V, da 

Resolução 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, em razão da 

especialidade da perita e de ela residir em outra Comarca.INTIMEM-SE as 

Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, nomeiem assistente técnico, 

caso achem necessário (art. 465, II, NCPC). Esgotado o aludido prazo de 

quinze dias, e tendo em vista que ambas as Partes já apresentaram seus 

quesitos, INTIME-SE a Perita nomeada.O exame deverá ser feito no prazo 

máximo de 40 (quarenta) dias e o laudo deverá ser apresentado nos 10 

(dez) dias subsequentes.Juntado o laudo, INTIMEM-SE as Partes para que 

apresentem manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, do NCPC). Nessa hipótese, 

DETERMINO, desde logo, o pagamento dos honorários periciais, nos 

termos da precitada resolução.Por fim, apresentados os pareceres, e 

inexistindo pedido de esclarecimentos a serem prestados pela Sra. Perita, 

INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo sucessivo de 15 (dez) dias, 

apresentem suas alegações finais. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 03 de abril de 2018.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 98053 Nr: 3426-59.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Felito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Gonçalves de 

Andrade Junior - OAB:22367/O

 Autos n° 3426-59.2015.811.0051 - 98053

Execução

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Exequente para que no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se 

a respeito do pedido de suspensão aduzido pelos Executados.

Após, CONCLUSOS.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 03 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 118311 Nr: 393-90.2017.811.0051

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LFSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Botelho de Araújo - 

Defensor Público - OAB:100.349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréia Irna Schneider Marx 

- OAB:6.131-MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144469 Nr: 2464-31.2018.811.0051

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Antonio Siquinelli Fancelli, Raquel Malvina 

Schenkel Fancelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado, Antonio Carlos Felito, Sebastião Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2464-31.2018.811.0051 - 144469

Embargos de Terceiros

Despacho.

Vistos etc.

Nos termos do art. 290 do Novo Código de Processo Civil, INTIMEM-SE os 

Embargantes, na pessoa de seus ilustres Procuradores, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se quanto à Certidão firmada pela 

Sra. Distribuidora, acerca da falta de apresentação da guia de 

recolhimento das custas judiciais.

Em sendo o caso, os Embargantes deverão apresentar a guia respectiva, 

sob pena de cancelamento da distribuição.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 03 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117312 Nr: 6001-06.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa dos Cotonicultores de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.A Barcelos Cerimonial -ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Irna Schneider Marx - 

OAB:6.131-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mônia Fabiana Rodrigues 

Chaves - OAB:11122

 Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 

do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 03 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 143531 Nr: 2003-59.2018.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADD Tex Importadora e Exportadora Ltda, Alberto Luiz 

Burani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Paulo dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Emidio Cezar - 

OAB:16426/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Diante de todas as consignações acima, DECIDO:DETERMINO a 

intimação da autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar nos 

presentes autos, documento que comprove a relação negocial entre as 

partes ou adaptar a presente demanda ao procedimento comum (art. 700, 

§5º, do NCPC), sob pena de indeferimento da inicial, com fulcro no art. 321 

,  pa rágra fo  ún i co ,  do  novo  Cód igo  de  P rocesso 

Civil.INTIME-SE.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Campo Verde, 03 

de abril de 2018.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 124747 Nr: 3237-13.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PADARIA DONA HORTENCIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE AUTORA DA DECISÃO DE REF. 31: "Diante do exposto, 

com amparo na fundamentação acima, DECIDO: a) INDEFIRO o pedido de 

tutela de urgência; b) REMETAM-SE os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca para designação de 

sessão de mediação/conciliação entre as partes, quantas forem 

necessárias para viabilizar a solução consensual do conflito, 

atentando-se para o disposto no art. 334, § 2º, NCPC" (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 144083 Nr: 2256-47.2018.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transporte Giotti Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134, Thiago Mello de Oliveira - OAB:18.818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona urbana, devendo ser emitida Guia de 

D i l i g ê n c i a s  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

citação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 33432 Nr: 3551-03.2010.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janio Salmo Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Luciano de Tarson 

Huergo Bauermeister - OAB:7328-B/MT, Walter Junior Alves dos 

Santos - OAB:18.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12099, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 Diante do exposto, JULGO EXTINTAS as presentes execuções de 

sentença, nos termos do art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil. Via 

de consequência, certificado o decurso do prazo para interposição de 

recurso da presente decisão, DETERMINO a expedição de alvará de 

levantamento da importância de R$ 1.308,70 (um mil, trezentos e oito reais 

e setenta centavos) ao advogado do FLÁVIO LUCIANO e a quantia de R$ 

560,88 (quinhentos e sessenta reis e oitenta e oito centavos) ao causídico 

WALTER JUNIO ALVES DOS SANTOS, atentando-se para as conta 

bancárias indicadas nos autos (fls. 185 e 188).No mais, em atenção à 

ordem de depósito judicial contida na sentença prolatada nos autos (fls. 

175-v), por ora, deixo de ordenar a liberação dos valores pertencentes 

aos menores, consignando-se que eventual pedido de alvará deverá ser 

devidamente justificado pela representante destes.Sem custas e 

despesas processuais.PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.Após, observadas as 

formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

de estilo.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Campo Verde-MT, 26 de 

março de 2018.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 83175 Nr: 2706-29.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMRM, KAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo de Araujo Júnior - 

OAB:15.341-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ednardo Rodrigues de 

Sousa - OAB:10464/GO

 Processo nº 2706-29.2014.811.0051 (Código 83175).

Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Pedido de 

Partilha de Bens c.c Pedido Liminar de Alimentos.

Vistos etc.

Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável com 
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pedido de partilha de bens c.c pedido liminar de alimentos proposta por 

FÁBIA MARIA REZENDE MENDONÇA e KARINE ASSIS DE SOUZA em face 

de FRANCISCO DE ASSIS SOUZA, todos já qualificados.

Sustentam, em síntese, que a primeira requerente, Sra. Fábia Maria 

Rezende Mendonça, conviveu em união estável com o requerido entre o 

ano de 1991 até agosto de 2005. Afirmam que, deste relacionamento, 

sobreveio o nascimento de 03 (três) filhos, KAIK ASSIS DE SOUZA, 

nascido em 27.02.1993, MARIA AUXILIADORA ASSIS DE MENDONÇA 

SOUZA, nascida em 25.04.1994 e KARINE ASSIS DE SOUZA, com 

nascimento no dia 21.09.1997.

 Alegam que o requerido sempre foi um pai presente na vida dos filhos, 

participando na vida escolar deles, em festas familiares e batizado da filha 

mais nova Karine.

Argumenta a requerente FÁBIA MARIA que, ao longo da união, foram 

amealhados inúmeros bens imóveis, mediante esforço comum, todos em 

nome de Francisco, mas que após 15 (quinze) anos ininterruptos de vida 

comum, a relação se tornou insuportável, em razão de brigas, resultando 

na separação ocorrida no mês de agosto de 2005.

Acrescentam que a pensão alimentícia prestada pelo requerido para a filha 

KARINE é insuficiente, ou seja, R$ 300,00 (trezentos reais) mensais, tendo 

o próprio por volta de 02 (dois) meses antes do ajuizamento da presente 

ação se negado a continuar provendo o sustento da filha.

Neste contexto, requererem, liminarmente, a fixação de alimentos 

provisórios em favor de KARINE no valor de R$ 1.448,00 (mil, 

quatrocentos e quarenta e oito reais) e a expedição de ofício ao Cartório 

de Registros de Imóveis de Alto Araguaia/MT, para que registre a 

existência dessa ação nas matrículas n. 11.301 e 7.902, a fim de evitar 

lesão grave de difícil e incerta reparação ao direito de meação da primeira 

requerente.

 No mérito, pugnam pela declaração da existência da união estável entre 

Fábia e o requerido no período de 1991 a agosto de 2005 e a respectiva 

dissolução, fixando definitivamente os alimentos concedidos à filha, bem 

como a partilha dos bens imóveis adquiridos na constância da união 

estável, na proporção de 50% para a autora, em relação aos bens 

descritos no item 01 e 02 do quadro de fls. 08. Já, no que se refere 

àqueles descritos nos itens 3, 4 e 5 às fls. 09, estes já foram alienados e 

é por este motivo que roga pelo ressarcimento em 50% sobre o produto 

das vendas obtidas.

 Instrui os autos do processo com os documentos de fls. 19/67.

Após a análise da exordial, o pedido de justiça gratuita e o provimento 

liminar foram deferidos, fixando o valor de R$ 724,00 (setecentos e vinte e 

quatro reais) a título de alimentos provisórios e consolidando a guarda 

provisória de KARINA à genitora, ordenando a remessa dos autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de 

audiência de tentativa de conciliação. Ao final, determinou-se a citação do 

requerido para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal (fls. 

68/70v).

Em seguida, diante da manifestação da parte autora às fls. 74/76, o feito 

foi chamado à ordem para o fim de determinar a averbação acerca da 

existência desta ação às margens das matrículas dos imóveis da parte ré, 

perante o Serviço Registral Imobiliário Registro Geral do Município de Alto 

Araguaia – MT, registradas sobre os números 11.301 e 7.902 (cópias de 

fls. 50/50v e 53/55).

 A audiência de conciliação restou infrutífera, devido ao não 

comparecimento da parte requerida (fls. 86).

Devidamente citada, a parte requerida aduz que: (i) o relacionamento com 

a primeira requerente, em verdade, se iniciou no dia 28.08.1996, vindo a 

terminar na data de 20.04.2002; (ii) o exame de DNA realizado para o fim 

de averiguar a paternidade de KAIK ASSIS DE SOUZA, nascido aos 

27.02.1993, deu negativo; (iii) ao tempo do nascimento da filha MARIA 

AUXILIADORA ASSIS DE MENDONÇA SOUZA mantinham somente 

relações esporádicas; (iv) o vínculo entre eles somente se efetivou há, 

aproximadamente, um ano antes do nascimento da filha KARINE 

(21/09/1997); (v) após a dissolução da união estável, indenizou a autora 

Fábia, transferindo-lhe alguns imóveis, destacando que a requerente não 

relacionou na exordial as dívidas contraídas, advogando pela ocorrência 

da prescrição e da sub-rogação (fls. 99/110). Com a peça defensiva 

carreou os documentos de fls. 111/145.

Com vista dos autos, o Ministério Público manifesta pelo ajuizamento do 

pedido de fls. 146 em apartado, para não tumultuar o processado (fls. 

147/147v).

Ato contínuo, a parte ré colaciona aos autos o termo de acordo 

extrajudicial, no qual, segundo ele, a primeira autora, abaixo do preâmbulo, 

confessa o regime de concubinato durante 07 (sete) anos e que novo 

pedido de partilha é juridicamente impossível pela ausência de vício de 

vontade (fls. 148/163).

Posteriormente, fez-se juntar aos autos termo de audiência de conciliação 

inexitosa, desta vez pela falta de consenso das partes (fls. 164).

 Impugnação à contestação consta às fls. 168/180, ocasião em que as 

requerentes debatem, em suma, sobre o não cumprimento da liminar de 

prestação de alimentos provisórios; salientando a necessidade de 

instrução probatória para comprovar o lapso temporal da união estável; se 

opondo sobre a prescrição e sub-rogação; e, divergindo sobre a alegada 

transferência de imóveis por parte do requerido. No que tange aos 

documentos juntados após a contestação, a parte autora se insurge, 

apoiando-se na possibilidade jurídica de partilha e da inocorrência de 

prescrição.

 Realizada audiência, as autoras requereram a suspensão do feito pelo 

prazo de 30 (trinta) dias para fim de tratativas de acordo, o que fora 

deferido (fls. 48). Ocorre que, conforme informação prestada pela autora, 

o período postulado transcorreu sem que as partes transacionassem (fls. 

49/50).

A parte requerente anexa aos autos novos documentos, com a finalidade 

de contrapor à defesa (fls. 211/215).

Após ser constatado no feito id. 95252 o falecimento do requerido, o 

processo foi suspenso para habilitação dos herdeiros (fls. 225), 

oportunidade em que o ESPÓLIO DE FRANCISCO DE ASSIS SOUZA 

acostou aos autos termos de inventariante e a certidão de óbito do 

requerido (fls. 228/229).

As requerentes juntam novos documentos (fls. 231/252).

Por fim, fora determinado a intimação da inventariante para, no prazo de 

05 (cinco) dias, trazer procuração outorgada ao advogado, bem como que 

as partes, em igual prazo, apontassem de maneira clara e objetiva as 

questões de fato e de direito que entendessem pertinentes, com a 

indicação da matéria que considerada incontroversa, especificando as 

provas que pretendem produzir, os envolvidos atenderam a ordem, ambos 

postulando pela produção de prova testemunhal (fls. 256/258, 260 e 202).

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Dê início, importante ressaltar que a análise da prescrição depende 

fundamentalmente do conjunto probatório, que ainda será produzido.

Isso porque as partes claramente se divergem quanto às datas do início e 

término da união estável, ou seja, enquanto as autoras alegam o interstício 

de 1991 a agosto de 2005, a parte requerida defende que se deu no 

espaço de agosto de 1996 até abril de 2002.

Assim, restando controvertido o termo inicial da união estável tem-se que 

a análise da prescrição deverá ser efetuada após a instrução do feito.

Da mesma forma, não prosperam os argumentos da parte ré quanto ao 

termo de acordo extrajudicial de fls. 161/163, uma vez que a Sra. Fábia 

relata que o referido pacto não produziu os efeitos almejados, em virtude 

da manutenção do relacionamento do casal, circunstância que também 

necessita de dilação probatória;

A propósito, cabe lembrar que o reconhecimento e a dissolução da união 

estável e a partilha de bens imóveis tem como requisito a formalização do 

ato por meio de escritura pública ou sentença, o que não está 

demonstrado no presente caso, por isso a necessidade de se instruir o 

feito, restando prejudicada a apreciação da preliminar de impossibilidade 

jurídica do pedido neste momento.

Superado isso, convém registar que não há outras questões preliminares 

ou nulidades a declarar, razão pela qual DECLARO SANEADO o feito, em 

obediência ao que preconiza o artigo 357 do NCPC.

No que tange à organização do processo, FIXO como pontos 

controvertidos, sem prejuízo de sua retificação quando do início da 

audiência a) o termo inicial e final da união estável estabelecida entre os 

envolvidos; b) a ocorrência ou não da prescrição; c) o retorno à 

convivência após o acordo extrajudicial, bem como sua validade; d) a 

averiguação de eventual sub-rogação; e) a partilha de bens e das dívidas; 

e, f) a comprovação da necessidade de alimentos para o sustento, estudo 

ou moradia de KARINE ASSIS DE SOUZA, uma vez que já atingiu a 

maioridade.

 A fim de dirimir a controvérsia, DEFIRO a produção de prova ORAL, 

consubstanciada na inquirição de testemunhas.

Por conseguinte, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

15.05.2018 às 13h30min, sem prejuízo da conciliação das partes, 
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consoante dispõe o artigo 359 do NCPC.

FIXO o prazo comum de 15 (quinze) dias úteis para apresentação de rol 

de testemunhas, no número máximo de 03 (três) para cada parte, sob 

pena de preclusão.

ADVIRTO que a inquirição de testemunhas em quantidade superior 

somente será admitida se comprovada e justificada a imprescindibilidade 

de sua oitiva e se necessária para a prova de fatos distintos.

 CONSIGNO que compete aos advogados constituídos pelas partes 

informar ou intimar cada testemunha por si arrolada, atentando-se para as 

disposições do art. 455 do NCPC.

ATENTE-SE a secretaria que o rol das testemunhas arroladas pelo 

requerido encontra-se às fls. 262. Por conseguinte, EXPEÇA-SE a 

competente carta precatória.

Com a apresentação do rol pela parte requerente e, se houver 

testemunhas residentes fora da Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição, 

fazendo os autos conclusos para o cancelamento da audiência já 

designada, se o caso.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

Campo Verde, 02 de abril de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 82500 Nr: 2193-61.2014.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Krás Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amaro do Nascimento Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliel Alves de Souza - 

OAB:7.397

 Certifico e dou fé, que nos termos da legislação vigente e com arrimo no 

artigo 82 da Portaria 02/2016 - 2ª Vara, INTIMO a parte exequente para 

comprovar a existência e indicar a localização do veículo objeto da 

restrição RENAJUD, no prazo de 05 (cinco) dias, para o devido 

cumprimento do mandado de penhora e avaliação, ou requeira o que 

entender de direito, sob pena de suspensão e arquivamento.

É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 11600 Nr: 1120-69.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Aparecido Facholli, Antonio César dos 

Santos, Rosemary Grandi dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de 

Ávila - OAB:5367-MT, Paulo Rogério de Oliveira - OAB:7074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nos termos da legislação vigente e com arrimo no 

artigo 82 da Portaria 02/2016 - 2ª Vara, INTIMO a parte exequente, a fim de 

comprovar a existência e indicar a localização do veículo objeto da 

restrição RENAJUD, no prazo de 05 (cinco) dias, para o devido 

cumprimento do mandado de penhora e avaliação, ou requeira o que 

entender de direito, sob pena de suepensão e arquivamento.

É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 17248 Nr: 3139-14.2006.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Cesar Rodolfo, José Antônio Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Pires de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane Cristina Fernandes 

Caetano - OAB:15.061, José Antônio Farias - OAB:7487-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 Certifico e dou fé, que nos termos da legislação vigente e com arrimo no 

artigo 82 da Portaria 02/2016 - 2ª Vara, INTIMO a parte exequente, a fim de 

comprovar a existência e indicar a localização do veículo objeto da 

restrição RENAJUD, no prazo de 05 (cinco) dias, para o devido 

cumprimento do mandado de penhora e avaliação, bem como para em igual 

prazo indicar bens passíveis de penhora, ou requeira o que entender de 

direito, sob pena de suspensão e arquivamento.

É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 35974 Nr: 2514-04.2011.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Santander (Brasil) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marinez de Fátima Mezzomo Gaidex - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A, Diego José da Silva - 

OAB:10.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, restando evidente a desídia da parte exequente para 

com a presente ação, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos 

do art. 581 da CNGC.Todavia, tendo em vista o disposto no art. 586, 

parágrafo único e no art. 587 , ambos da CNGC, no sentido de que 

permanece a dívida pendente e que a execução poderá ser retomada se 

encontrado bens do devedor passíveis de constrição, DEIXO de 

determinar a baixa das penhoras eventualmente existentes nos 

autos.CONSIGNE-SE que ocorrendo a prescrição, o pagamento da dívida 

ou qualquer outra causa de extinção da execução prevista no art. 924 do 

Código de Processo Civil poderá o devedor requerer o desarquivamento 

dos autos para o reconhecimento respectivo, ocasião em que as 

constrições serão baixadas (art. 588 e 589 , ambos da CNGC).Transitada 

em julgado, EXPEÇA-SE a respectiva certidão de crédito em favor da parte 

exequente, nos termos do art. 585 da CNGC. Custas e despesas 

processuais pelo credor, eis que deu causa à paralização da 

execução.Em seguida, ARQUIVEM-SE os autos atentando-se para o 

disposto no art. 586 da CNGC.CUMPRA-SE.Campo Verde – MT, 02 de abril 

de 2018.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 73987 Nr: 2974-54.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. P. dos Santos ME, Geny Pires dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Camargo do 

Nascimento - OAB:2198/RO

 Certifico e dou fé, que nos termos da legislação vigente e com arrimo no 

artigo 82 da Portaria 02/2016 - 2ª Vara, INTIMO a parte exequente para 

comprovar a existência e indicar a localização do veículo objeto da 

restrição RENAJUD, no prazo de 05 (cinco) dias, para o devido 

cumprimento do mandado de penhora e avaliação, bem como indicar bens 

passíveis de penhora ou requerer o que entender de direito no prazo legal, 

sob pena de suspensão e arquivamento.

É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 16913 Nr: 2817-91.2006.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Cesar Rodolfo, José Antônio Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Pires de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane Cristina Fernandes 

Caetano - OAB:15.061, José Antônio Farias - OAB:7487-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nos termos da legislação vigente e com arrimo no 

artigo 82 da Portaria 02/2016 - 2ª Vara, INTIMO a parte exequente, a fim de 

comprovar a existência e indicar a localização do veículo objeto da 

restrição RENAJUD, no prazo de 05 (cinco) dias, para o devido 
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cumprimento do mandado de penhora e avaliação, bem como para em igual 

prazo, indicar bens passíveis de penhora, ou requeira o que entender de 

direito, sob pena de suspensão e arquivamento.

É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 32840 Nr: 2959-56.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lázaro de Souza Campos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane Cristina Fernandes 

Caetano - OAB:15.061, José Antônio Farias - OAB:7487-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nos termos da legislação vigente e com arrimo no 

artigo 82 da Portaria 02/2016 - 2ª Vara, INTIMO a parte exequente para 

comprovar a existência e indicar a localização do veículo objeto da 

restrição RENAJUD, no prazo de 05 (cinco) dias, para o devido 

cumprimento do mandado de penhora e avaliação, bem como para em igual 

prazo indicar bens passíveis de penhora, ou requeira o que entender de 

direito, sob pena de suspensão e arquivamento.

É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 22545 Nr: 516-06.2008.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nunes e Arruda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elcio Gonçalves da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Antonio de Fiqueiredo 

Rocha e Silva - OAB:18.537, LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - 

OAB:13282, Otto Medeiros de Azevedo Júnior - OAB:13.282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nos termos da legislação vigente e com arrimo no 

artigo 82 da Portaria 02/2016 - 2ª Vara, INTIMO a parte exequente, a fim de 

comprovar a existência e indicar a localização do veículo objeto da 

restrição RENAJUD, no prazo de 05 (cinco) dias, para o devido 

cumprimento do mandado de penhora e avaliação, ou requeira o que 

entender de direito, sob pena de suepensão e arquivamento.

É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 70064 Nr: 2944-53.2011.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.A.O. Transportes Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela da Rosa Correa - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, referente a 

diligência na zona urbana, devendo ser emitida Guia de Diligências no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

citação, ou requeira o que entender de direito, cientificando-o acerca da 

possibilidade prevista no artigo 4º do Del. 911.

É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 80619 Nr: 847-75.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Antonio de Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Samaritano de Mineiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482-B, Evaldo Rezende 

Fernandes - OAB:3.610/MT, Giórgia M. D. Iorck Menusi - OAB:14.556 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Clarimundo de 

Resende Neto - OAB:26885/GO, Katia Rezende Silva - OAB:16681/GO, 

Marcos Paulo Marques Francos - OAB:31397/GO, Vasco Rezende 

Silva - OAB:9592/GO

 Tendo em vista a apresentação do Laudo Pericial às folhas 146/150. 

Intimo as partes para manifestarem-se, conforme decisão de folhas 

124/124v: ...." INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada um dos envolvidos, 

em igual prazo apresentar seu respectivo parecer (art. 477, §1º, NCPC)."

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 12837 Nr: 2316-74.2005.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alaíde Raquel dos Santos, Fabiano Inácio de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adão Benedito da Silva - 

OAB:8511/MT, Eliel Alves de Souza - OAB:7.397

 Autos n° 2316-74.2005.811.0051 (12837)

Ação Penal

Despacho.

Vistos etc.

DETERMINO integral cumprimento da decisão exarada pela Superior 

Tribunal de Justiça, nos autos do Habeas Corpus n° 392/868 – MT 

(2017/0061601-7 – 0061601-54.2017.3.00.0000).

Deverá permanecer a presente ação penal trancada até ulterior 

deliberação. Por corolário, não deverá ser expedida a guia de execução 

penal contra a ré, devendo ser recolhida caso já tenha sido expedida.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de março de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 14154 Nr: 3487-66.2005.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Lúcia Batista Garcia, Jandir Magno 

Casagrande

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldemário Alves dos s. 

Jorge - OAB:6398

 Por consequência, os atos realizados na carta precatória n° 

0035177-03.2016.827.2729 devem ser desconsiderados, tornando-os 

sem efeito.Isto posto, declaro extinta a punibilidade da ré Sandra Lúcia 

Batista Garcia, qualificada nos autos, o que faço com fundamento no 

artigo 89, § 5º, da lei nº 9.099/95 observando-se o determinado no Ofício 

Circular nº235/04 – CGJ/DJA.Após o trânsito em julgado, comunique-se a 

sentença ao Instituto de Identificação Estadual e Nacional, ao Cartório 

Distribuidor e demais órgãos, sendo observando para tanto o disposto no 

Oficio Circular n° 234/04, da Corregedoria Geral de Justiça e, feitas às 

anotações de praxe, arquive-se.O feito permanece suspenso em relação 

ao réu Jandir Magno Casagrande, nos termos da decisão de p. 175/176, 

nos termos do artigo 366 do CPP.Por consequência, determino a 

realização de cálculo de prescrição em relação ao acusado Jandir Magno 

Casagrande.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 26 de março de 

2018.Caroline Schneider Guanaes SimõesJuíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000218-45.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA HORA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 29/05/2018 

ás 15hs00min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010189-71.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT0010657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO CARDOSO NUNES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Diante da certidão emitida pelo Sr. Oficial de Justiça, impulsiono o feito a 

fim de intimar o autor para que se manifeste e requeira o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000790-35.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SOUSA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 07 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010191-07.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANIR JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

PAMELA HAYANNI DE MELO MARTINS OAB - MT0020016A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOM FUTURO AGRICOLA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DIRENE DE MORAES OAB - MT0013878A (ADVOGADO)

EDSON EMILIO SPAGNOLLO OAB - PR0038105A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

BRAGA AUGUSTO BRAGA NETO (TESTEMUNHA)

Antônio Cardoso dos Santos Junior (TESTEMUNHA)

 

Diante da certidão emitida pelo Sr. Oficial de Justiça, onde afirma que não 

foi possível realizar a intimação da testemunha Antônio Cardoso dos 

Santos Júnior, impulsiono o feito a fim de intimar os advogados da parte 

autora para que se manifestem e requeiram o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010191-07.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANIR JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

PAMELA HAYANNI DE MELO MARTINS OAB - MT0020016A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOM FUTURO AGRICOLA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DIRENE DE MORAES OAB - MT0013878A (ADVOGADO)

EDSON EMILIO SPAGNOLLO OAB - PR0038105A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

BRAGA AUGUSTO BRAGA NETO (TESTEMUNHA)

Antônio Cardoso dos Santos Junior (TESTEMUNHA)

 

Diante da certidão emitida pelo Sr. Oficial de Justiça, onde afirma que não 

foi possível realizar a intimação da testemunha Antônio Cardoso dos 

Santos Júnior, impulsiono o feito a fim de intimar os advogados da parte 

autora para que se manifestem e requeiram o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-30.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JACIRA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 29/05/2018/ 

ás 15hs20min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-98.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE MARTINS GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA SANTOS DA SILVA OAB - MT21677/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBEX BRASIL ASSESSORIA COBRANA INTERMEDIACAO DE 

NEGOCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para comparecer 

à Audiência de Conciliação designada para o dia 28/05/2018, às 16:20, na 

sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - MT. 

Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-31.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL RIBEIRO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO SATELITE LTDA (REQUERIDO)

GUICHE VIRTUAL SERVICOS DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CLAUDIO BARBOSA DE SOUSA OAB - MG64308 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Despacho. Vistos etc. Remeto os autos à Secretária para que cumpra-se 

os atos necessários para a realização da audiência de conciliação já 

designada. Ressalte-se que o Requerente poderá manifestar em audiência 

sobre a petição de ID 1236224, juntada aos autos pela parte Requerida. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo 

Verde-MT, 26 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000060-58.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DE LIMA QUIRINO DOS SANTOS (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGE ROBERTO BUZETI OAB - MT0010039A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO EMIDIO PEREIRA SERVICOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000060-58.2016.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Na forma do 

artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) executado)(a) para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pague o valor do crédito, conforme pedido formulado 

pela parte Exequente (ID 11363447). Fica a parte executada advertida de 

que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 

do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não 

efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

02 de abril de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001246-82.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDIGAR CANDIDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001246-82.2017.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Trata-se de 

execução provisória da multa diária fixada na sentença de mérito, 

referente a retirada do nome do reclamante dos órgãos de restrição ao 

crédito, no processo registrado sob o n° 8010351-95.2016.8.11.0051, em 

trâmite neste Juizado Especial Civil. Entretanto, é necessário consignar 

que a sentença já transitou em julgado, consoante se verifica nos autos 

principais ID 12126789. Portanto, determino o trasladado de cópia da 

sentença e da certidão de trânsito em julgado para o presente feito. Em 

razão da sentença com trânsito em julgado, o presente comprimento 

provisório de multa transmuda-se, automaticamente, em definitivo. Assim, 

na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) executado)(a) para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do crédito, conforme 

pedido formulado pela parte Exequente (ID 10641253). Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem 

o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

03 de abril de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-98.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE MARTINS GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA SANTOS DA SILVA OAB - MT21677/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBEX BRASIL ASSESSORIA COBRANA INTERMEDIACAO DE 

NEGOCIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000208-98.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória do 

Requerente, pois que a Requerida poderá comprovar o débito inserido no 

cadastro de inadimplentes foi contratado e é devido. Assim, visível a 

hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a inversão do ônus da 

prova, alterando-se, assim, as incumbências processuais das partes. À 

Requerida incumbirá, portanto, a demonstração de que o débito negativado 

foi contratado e é devido. Isso posto, reconhecendo como de consumo a 

relação firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência 

técnica da Requerente em produzir as provas necessárias às suas 

alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, determino que as 

Requeridas, no prazo da contestação, caso não haja acordo, que será de 

05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação designada, juntem 

todas as provas no tocante as alegações da Requerente. - Antecipação 

de Tutela Como já pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos 

antecipatórios genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados 
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especiais, sob condições excepcionais. Isso porque o rito do juizado, 

sabidamente mais célere que os da justiça ordinária, foi delineado de 

forma a garantir pronto processamento e julgamento das causas que lhe 

são confiadas. Sob essa perspectiva, ter-se-ia certa restrição no 

recebimento dos pedidos liminares nos juizados especiais, pois que o 

risco de lesão supostamente imposto ao direito dificilmente seria 

qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que situações há que exigem a 

manifestação judicial desde logo, ainda que o rito posteriormente adotado 

seja célere. Porque não se pode admitir a consolidação – ou mesmo a 

continuidade – de lesões naquelas situações de forte plausibilidade do 

direito da parte, admite-se o deferimento de pedido inaudita altera parte 

mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa parece ser a orientação 

prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, dita dos Juizados Especiais: “Art. 6º O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.” Definida 

a possibilidade de ser lançado, nos juizados especiais, pedido 

antecipatório genérico ou específico, cumpre analisar as questões e 

provas trazidas pelo Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento 

dos requisitos necessários ao deferimento do referido pedido 

antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm 

seu deferimento condicionado à probabilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos 

previstos no artigo 300, do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Analisando, portanto, as duas condições específicas dos pedidos 

antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de lesão, 

e verificando, noto possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que 

os requisitos necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela 

jurisdicional referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni 

juris) e à existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil 

reparação (periculum in mora). No que se refere ao periculum in mora, é 

fácil constatar que a restrição ao crédito imposta pela Reclamada é capaz 

de causar lesões financeiras para a Autora, pois a restrição impede o 

crédito. Por outro lado, a inscrição em cadastros de inadimplentes tem a 

finalidade de proteger o próprio comércio, no sentido que fornece aos que 

dele participam um histórico de suas condutas comerciais negativas, além 

de alterar acerca de eventuais situações de insolvência. Sendo, portanto, 

medida com efeitos restritivos, deve ser exercida dentro dos limites do 

razoável e da lei, de forma a impedir que seu uso imoderado atinja aquelas 

pessoas idôneas que não merecem ali figurar, seja porque jamais 

incorrerem em mora, seja porque tem razões para discutir judicialmente o 

débito em atraso. Chega-se, assim, ao segundo requisito necessário ao 

deferimento do pedido liminar, qual seja, a probabilidade do direito 

invocado. No caso dos autos, a Requerente alegou que não firmou 

contrato com a Requerida e, portanto, a restrição em seu nome incluída 

pela Requerida é totalmente indevida. Alegou ainda, que questiona a 

assinatura constante dos documentos juntados com a inicial, pois em dada 

se parecem com a sua assinatura. Aduz que não recebeu qualquer fatura 

ou aviso de débitos referente ao débito negativado pela Requeria. Alegou 

que obteve a informação de que a negativação correu de uma compra que 

supostamente teria efetuado há 20 anos, ocasião em que ainda era 

estudante e sem qualquer estrutura para formalizar a suposta compra. A 

negativa, ainda que desacompanhada da prova respectiva, face à 

dificuldade de demonstração ínsita aos fatos negativos, deve ser tida 

como bastante para o deferimento da liminar. Isso porque, presumindo-se 

a boa fé do litigante, e de tão absurda a idéia de que alguém negasse a 

celebração de um contrato apenas para ver o outro contratante demonstra 

o oposto através de simples apresentação dos instrumentos assinados, 

torna-se plausível a afirmativa do Requerente. Vale ressaltar, de outra 

banda, que a ilustre Causídica da Reclamante jamais apoiaria tão odioso 

estratagema apenas para vencer o pedido liminar, sendo certo que o 

desmonte da tese, implicaria, indubitavelmente, na revogação da liminar e, 

também, na condenação da parte nas penas relativas à litigância de má-fé. 

Por fim, advirto que o direito que aqui se reconhece é aquele derivado de 

uma cognição sumária, suficiente apenas para identificar uma simples 

plausibilidade do direito invocado pelo Reclamante. Não se quer confiar a 

essa análise sumária o status – ou mesmo o efeito – garantido por uma 

cognição mais detida e completa, dita exauriente. Reconhece-se, aqui, 

apenas que o direito alegado pelo Reclamante é plausível, mas que pode, 

ou não, ser reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos que 

gravitam em torno da presente demanda. Decido. Pelo exposto, DEFIRO o 

pedido de antecipação de tutela aduzido pela Reclamante para determinar 

que a Requerida se ABSTENHA em fazer a cobrança do valor de 

R$4.009,98 (quatro mil e nove reais e noventa e oito centavos), até ulterior 

decisão deste Juízo. Oficie-se aos órgãos de proteção ao crédito para 

que, no prazo de 48 horas, suspendam a restrição constante no nome da 

Requerente, relativamente ao débito discutido na presente ação, até o 

deslinde da demanda. A fim de bem cumprir a presente determinação 

judicial, intime-se a Reclamada para que cumpra a presente decisão, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de imposição de multa de incidência 

única, a qual desde já fixo em R$3.000,00 (três mil reais), admitindo-se, em 

caso de reiteração, posterior majoração. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação. CITE-SE a Reclamada para que compareça à 

audiência de conciliação designada, consignando a advertência prevista 

no art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se a Reclamante para que também 

compareça à audiência, sob pena de extinção do feito, na forma do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Por fim, intime-se a Advogada da Autora. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde-MT, 04 de abril de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-75.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDIENES ARAUJO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000216-75.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102305/4/2018 Página 371 de 689



produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória da 

Requerente, pois que a Requerida poderá comprovar se os débitos 

inseridos nos cadastros de inadimplentes foram contratados e são 

devidos. Assim, visível a hipossuficiência probatória da Requerente, 

cabível a inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as 

incumbências processuais das partes. À Requerida incumbirá, portanto, a 

demonstração dos negócios jurídicos e que os débitos negativados são 

legítimos. Isso posto, reconhecendo como de consumo a relação firmada 

entre as partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência técnica do 

Requerente em produzir as provas necessárias às suas alegações, nos 

termos do art. 6º, VIII, do CDC, determino que a Requerida, no prazo da 

contestação, caso não haja acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar 

da audiência de conciliação designada, junte todas as provas no tocante 

as alegações da Requerente. Da Tutela de Urgência: Como já pacificado 

pela doutrina e jurisprudência, os pedidos antecipatórios genéricos e 

específicos podem ser aduzidos nos juizados especiais, sob condições 

excepcionais. Isso porque o rito do juizado, sabidamente mais célere que 

os da justiça ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto 

processamento e julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa 

perspectiva, ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos 

liminares nos juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente 

imposto ao direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. 

Ocorre que situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, 

ainda que o rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode 

admitir a consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas 

situações de forte probabilidade do direito da parte, admite-se o 

deferimento de pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. 

Aliás, essa parece ser a orientação prevista no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, 

dita dos Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser 

lançado, nos juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou 

específico, cumpre analisar as questões e provas trazidas pelo 

Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento dos requisitos 

necessários ao deferimento do referido pedido antecipatório. Pois bem. 

Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no artigo 

300, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Analisando, portanto, as duas condições específicas dos pedidos 

antecipatórios, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de lesão, 

e verificando, noto não ser possível o deferimento do pedido liminar. 

Sabe-se que os requisitos necessários e indispensáveis à concessão 

liminar da tutela jurisdicional referem-se à probabilidade do direito invocado 

(fumus boni juris) e à existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou 

de difícil reparação (periculum in mora). A premente necessidade de 

deferir-se liminarmente o pedido tem fundamento primeiro no fato de que a 

inscrição em cadastro de inadimplentes impõe a qualquer pessoa, seja ela 

física ou ideal, restrições em vários aspectos normais de sua vida civil, na 

exata medida em que lhe dificulta o acesso às vias de crédito e, até 

mesmo, a celebração de simples contratos. Essa restrição, inerente à 

medida, é geralmente suficiente para a plena configuração do periculum in 

mora. Entretanto, há, no caso dos autos, circunstância especial, capaz de 

afastar essa presunção de dano gerada pela inscrição em cadastro de 

inadimplentes. É que o nome da Reclamante foi inscrito nesse cadastro de 

inadimplentes pela Requerida em 17.06.2013, 16.05.2013 e 15.04.2013, 

consoante documento acostado aos autos no ID 12499256, e desde então 

a Reclamante falhou em não tomar qualquer medida para promover a 

exclusão de seu nome do dito rol. Ora, se há mais de quatro anos a 

Reclamante convive com a inscrição, presume-se a inexistência de 

qualquer risco de lesão supostamente proveniente do tempo necessário 

para o pronunciamento judicial. Isso posto, INDEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela aduzido pela Reclamante, pois que ausente o 

requisito do periculum in mora. Aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação. CITE-SE a Reclamada para que compareça à audiência de 

conciliação designada, consignando a advertência prevista no art. 20 da 

Lei 9.099/95. Intime-se o Reclamante para que também compareça à 

audiência, sob pena de extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95. Intime-se o Advogado da Autora. Intime-se a Requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos comprovante de 

endereço. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde-MT, 4 de abril de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 66126 Nr: 879-10.2018.811.0029

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BONANZA AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO DE FINANÇAS DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CANARANA, Sadi Antônio Turra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INA ELISA DA SILVA FISS - 

OAB:41450

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar, uma vez ausentes os 

requisitos legais. Notifique-se a autoridade impetrada a fim de que, no 

prazo de 10 (dez) dias, preste informações que julgue necessárias.Nos 

termos do artigo 7º, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientifique-se o órgão de 

representação judicial do Município de Canarana/MT. Devendo ser 

encaminhada cópia da inicial sem documentos para que, querendo, 

ingresse no feito.Sendo tudo cumprido, prestadas ou não as informações, 

abra-se vistas dos autos ao Ministério Público para que, no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 12 do alusivo diploma legal, se 

manifeste.Oportunamente, volvam-se os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 58911 Nr: 353-77.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M B DA SILVA JUNIOR ME, Mauro Borges da 

Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que o executado, intimado, não se 

manifestou acerca da penhora realizada. Assim, impulsiono os autos a fim 

de intimar a parte exequente para que se manifeste requerendo o que de 

direito, no prazo legal.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 54551 Nr: 1041-73.2016.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juraci Antonio Gonzatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil - Agência de Água Boa/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Thoma Martins de Paula 

- OAB:11954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Tendo em vista a sentença de fls. 323/324, impulsiono os autos a fim de 

intimar o executado para que forneça seus dados bancários para emissão 

de alvará para levantamento de valores, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 60852 Nr: 1510-85.2017.811.0029

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Junio Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidnei Sotele - OAB:4192/RO

 Assim CONHEÇO dos Embargos Declaratórios, por serem tempestivos e, 

no mérito dou PROVIMENTO ao recurso a fim de sanar a contradição 

alegada, acrescentando à sentença a seguinte redação: “Deixo de aplicar 

a causa de diminuição da pena do artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006, 

tendo em vista a grande quantidade de droga (50 kg) de cocaína, com a 

qual foi apreendida o réu.Pena definitiva para o acusado JAIME JUNIO 

AVES em 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa. Pelo quantum da 

pena: regime inicial semiaberto (artigo 33, § 2º, "b", do Código Penal." 

Quanto ao pleito da defesa do réu (fls. 224/227), referente ao perdimento 

do veículo, não merece prosperar, pois os embargos de declaração visam 

a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional 

clara e completa. Assim sendo, não têm por finalidade revisar ou anular as 

decisões judicias (STJ, 2ª Turma, EDcl no REsp 930.515/SP, rel. Min. 

Castro Meira, j. 02.10.2007, DJ 18.10.2007, p. 338).Deste modo, deixo de 

apreciar aludido pedido da defesa, uma vez que deveria ser atacado pela 

via recursal própria.Esclareço que permanecem inalterados os demais 

comandos sentenciais.Intimem-se as partes. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 51993 Nr: 2770-71.2015.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Airto Braz da Rosa, Gema Favreto Colling, NILTON 

ANTONIO OHLAND, Jorge Antonio Rakowski, Adailce Guimarães Silva, 

PAULO ROBERTO GUIMARÃES, Elizeu Dias Pinheiro, João Valmor Oster

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO BITENCOURT IANHES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA NARDÃO - 

OAB:OAB/MT 19224, Luiz Aldani Nardão - OAB:MT. 9305, Mauricio 

Castilho Soares - OAB:MT 11464, RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE 

ALMEIDA - OAB:18562, Raquel Nardão - OAB:OAB/MT 17.560B

 Vistos

Intime-se os advogados dos querelantes para que se manifestem quanto à 

devolução das cartas precatórias juntadas às fls. 96/105, 107/120 e 

126/136, bem como quanto à oitiva das demais testemunhas arroladas 

pela defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64491 Nr: 3558-17.2017.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eidilaine Carla Vilela Carrijo - 

OAB:OAB/MT 23681-B

 Vistos etc.

 Apresentada a Resposta à Acusação, na forma do artigo 396-A, do 

Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as causas de 

absolvição sumária previstas no art. 397, do Código de Processo Penal.

Assim, designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 15 de maio 

de 2018, às 16h30min (horário oficial do MT), ocasião que serão ouvidas 

as testemunhas de Acusação e Defesa e será procedido o interrogatório 

do acusado.

Atente-se a Sra. Gestora Judiciária, que se houver testemunhas 

residentes em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de 

Carta precatória.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64652 Nr: 3657-84.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO ROGÉRIO PARIS - 

OAB:7526, WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - OAB:OAB/MT 20060/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Compulsando detidamente os autos, verifico que em decisão de fls. 13, 

este juízo determinou que o autor promovesse a emenda da inicial, sob 

pena de indeferimento da exordial e/ou cancelamento da distribuição, 

conforme estabelece o art. 321, caput, c/c art. 290 do NCPC.

Contudo, devidamente intimada, a parte requerente deixou transcorrer o 

prazo para se manifestar acerca da referida decisão, conforme certidão 

de fls. 16.

Logo, considerando o fato que a parte requerente não promoveu ato que 

lhe competia, a extinção deste é medida que se impõe, senão vejamos o 

que dispõe o parágrafo único do artigo 321, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.

Posto isso, considerando a inércia da parte autora, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL, com fundamento no art. 330, inciso IV, do NCPC, e por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo art. 321 c/c art. 290, ambos do NCPC.

Custas pelo requerente.

 Com o trânsito em julgado, procedidas às anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 49170 Nr: 1305-27.2015.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jófia Kasprczak da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação ordinária de concessão de benefício de aposentadoria 

por idade rural proposta por JOFIA KASPRCZAC DA SILVA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), ambos 

qualificados e representados, aduzindo, em síntese, que trabalha em 

atividade rural há mais de 15 anos. Pleiteia seja o benefício declarado 

judicialmente e instruiu o pedido com os documentos necessários.

 Processo com trâmite regular postulando as partes pelas suas 

pretensões iniciais.

É o relato. Decido.
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A demanda não procede.

Com efeito, os documentos apresentados pela autora não são 

contemporâneos ao presente, sendo em verdade antigos é indicativos da 

época de falecimento de seu esposo, José Velcy Severo da Silva, que era 

servidor estatutário do Município de Canarana, e do qual a autora recebe 

pensão desde meados dos anos 90, mesma época a que aludem os 

documentos da exordial.

Ora, por aquela época, já não se tratava de agricultora (artigo 12, § 1º, da 

lei 8.213/91), dado que, como o marido era servidor público, desvirtua o 

regime de economia familiar para os fins de aposentadoria rural, porque os 

membros não se sustinham da terra, como demanda a legislação.

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE OS PEDIDOS manejados pela Autora contra a parte Ré, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Condeno a Demandante ao pagamento das custas e dos honorários de 

sucumbência, que arbitro, em observância dos critérios legais, em R$ 

1.000,00 (mil reais), sujeitando a cobrança de tais verbas, no entanto, às 

condições e prazo a que aludem os artigos 11 e 12 da Lei nº 1.060/50.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 60137 Nr: 1092-50.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Fernandes Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação ordinária de concessão de benefício de aposentadoria 

por idade rural proposta por WILSON FERNANDES BORGES em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), ambos 

qualificados e representados, aduzindo, em síntese, que trabalha em 

atividade rural há mais de 15 anos. Pleiteia seja o benefício declarado 

judicialmente e instruiu o pedido com os documentos necessários.

 Processo com trâmite regular postulando as partes pelas suas 

pretensões iniciais.

É o relato. Decido.

A demanda não procede.

Com efeito, pelo contexto probatório, nos autos consta que o qutor não 

comprovou atividade rural (fls. 108) verificou-se ainda, em consulta ao CEI 

Anoreg de MT (https://cei-anoregmt.com.br) que o autor é proprietário de 

dois imóveis urbanos nas seguintes matrículas 8875, 10659, todos do CRI 

de Canarana/MT. De fato, não se trata de pessoa do “campo”, mas da 

cidade.

A prova testemunhal não pode, “de per si”, sustentar a pretensão.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS manejados pela Autora contra a parte Ré, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Dispensada a gratuidade, pois, como visto, o autor se trata de empresário 

e a própria é dona de imóveis e não de um como determina a lei, a tais não 

se aplica o conceito de pobreza.

Condeno o Demandante ao pagamento das custas e dos honorários de 

sucumbência, que arbitro, em observância dos critérios legais, 10% do 

valor da causa.

O condeno ainda ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em 10 

salários-mínimos, dado que demandou contra texto expresso de lei o autor 

(artigo 80. I, do NCPC), sabendo-se não ser agricultor, mas empresário 

rural, e a arbitro em 10 (dez) salários-mínimos (artigo 8, §2º, do NCPC) em 

favor da parte contrária.

P. R. I. C.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 61246 Nr: 1707-40.2017.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISLAINE APARECIDA HAUCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ionéia Ilda Veroneze - 

OAB:9.070/MT, JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição;

1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de GISLAINE APARECIDA 

HAUCK, todos qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos 

narrados na inicial.

2. A parte autora manifesta pela extinção do feito sem resolução de 

mérito, conforme petitório de fls. 28.

3. Vieram-me os autos conclusos.

É breve o relatório. Fundamento e Decido.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Novo Código de 

Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando o autor 

desistir da ação.

5. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil.

6. No mais, em perfeita consonância com o petitório de fls. 28, determino 

que seja oficiado ao Departamento de Tânsito, para que proceda o 

desbloqueio no registro do veículo acerca da restrição judicial.

7. Custas e honorários, se houver, pela parte autora.

8. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas e anotações de estilo.

P.R.I. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-10.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIR SONEMANN FEIJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO OAB - MT0018513A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo e o 

Polo Passivo, acerca do retorno dos autos da Turma Recursal, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requererem o que de direito, sob pena de 

arquivamento dos autos. Canarana-MT, 04 de abril de 2018. Janete Méri 

Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100193 Nr: 5908-90.2017.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingas Bertildes de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Sales Bertilde de França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA SANTANA DE OLIVEIRA 

SOUZA - OAB:9879/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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Deixo de conhecer do petitório retro inicialmente porque não consta do rol 

de petições do Código de Processo Civil, segundo porque sequer se 

presta a trazer aos autos os documentos que ali narra.

Certiique-se o decurso do prazo concedido à ref. 4 e voltam-me conclusos 

para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 90360 Nr: 1306-56.2017.811.0024

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Muner e Silva Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779, JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - 

OAB:309115, LEONARDO DE MESQUITA VERGANI - OAB:8000

 Vistos etc.

Na forma do art. 12 da Lei nº 11.101/2005, intime-se o devedor e o comitê 

(caso haja) para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, na forma do p. u., intime-se o Administrador Judicial para, em 5 

(cinco) dias, apresentar parecer, devendo juntar à sua manifestação o 

laudo elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o 

caso, e todas as informações existentes nos livros fiscais e demais 

documentos do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação 

de credores, objeto da impugnação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103363 Nr: 1185-91.2018.811.0024

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evaldete da Silva Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de inventário pelo rito de arrolamento ajuizado por Evaldete da 

Silva Santana, Rubia Santana Freitas, José Otávio Melo Freitas, Victor 

Augusto Melo Freitas e Maria Assumpção Freitas, em razão do falecimento 

de Antônio Pinheiro de Freitas, conforme narrado na inicial.

 A inicial veio acompanhada de cópia dos documentos pessoais da viúva e 

de todos os herdeiros, procuração de todos os autores ao mesmo 

advogado, bem como dos documentos do bem que compõem o acervo do 

espólio.

Relatei o necessário, fundamento e decido.

Analisando a pretensão deduzida, infere-se que a viúva e herdeiros do 

falecido são todos maiores e capazes, havendo ainda consenso quanto à 

partilha, bem como renúncia em favor da cônjuge meeira.

Ademais, a inicial está instruída de todos os documentos necessários ao 

pleno conhecimento da pretensão, além de atendidas as prescrições do 

art. 660 do CPC.

DIANTE DO EXPOSTO, com supedâneo no art. 659 e art. 665 do CPC, 

homologo, de plano, por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a partilha celebrada delineada na inicial dos bens deixados 

por Antônio Pinheiro de Freitas.

Por consequência, julgo extinto com resolução de mérito o presente feito, 

nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do CPC.

Defiro a gratuidade de justiça, uma vez que presentes os requisitos do art. 

98 do CPC.

Nomeio como inventariante a Sra. Evaldete da Silva Santana.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Transitada em julgado, expeçam-se, conforme o caso, carta(s) de 

adjudicação, o formal(is) de partilha e/ou alvará(s) solicitado(s), 

observando o que restou consignado na peça inicial, bem como 

intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de 

transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser 

a legislação tributária (art. 662, §2°, CPC).

Cumpridas todas as providências acima, arquivem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102694 Nr: 841-13.2018.811.0024

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNO LOPES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMES RODRIGUES DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISVALDO PAIVA DE 

MENEZES - OAB:29518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA CRISTINA DE MELO 

BARBOSA - OAB:11788, DARCI MELO MOREIRA - OAB:2626

 Vistos etc.

Apense-se aos autos de inventário correspondente e, após, intime-se o 

inventariante para manifestação na forma do art. 642 do CPC.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 61368 Nr: 1477-52.2013.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joelton da Silva Canguçu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT REZENDE DA SILVA - 

OAB:16773/O

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOELTON DA SILVA CANGUÇU, Cpf: 

03724768133, Rg: 2201389-0, Filiação: Francisca Paulo da Silva Canguçu 

e Juares Marques Canguçu, data de nascimento: 05/02/1990, brasileiro(a), 

natural de Nova Brasilândia-MT, solteiro(a), lavrador, Telefone (66) 

8453-6924. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(A) ACUSADO(A) acima qualificado, atualmente 

em lugar incerto não sabido, para que, indique novo advogado para 

efetuar sua defesa, ou, no mesmo prazo, manifestar-se acerca do desejo 

de ser patrocinado pela Defensoria Pública, com a advertência de que em 

caso de silêncio, esta será nomeada para prosseguir em sua defesa.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.I. Intime-se o réu por edital, para constituir 

novo patrono ou comprovar a impossibilidade de fazê-lo.II. Cumprido o item 

I, intime-se o novo patrono para, no prazo de 5 (cinco) dias apresentar 

memoriais escritos. Caso o réu mantenha-se inerte, remetam-se os autos 

à Defensoria Pública, pelo prazo legal, para a apresentação de alegações 

finais.III. Em seguida, volvam-me conclusos para sentença.IV. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Alexandre Uelisson 

Santana de Souza, digitei.

Chapada dos Guimarães, 03 de abril de 2018

Eliane Rosa Campos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 20635 Nr: 1263-37.2008.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirian Pinto de Lara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 57/2007-CGJ, tendo 

em vista o trânsito em julgado da r. sentença, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a requerente para, querendo, requerer o cumprimento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102305/4/2018 Página 375 de 689



da sentença no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 12572 Nr: 2932-67.2004.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Acelina Figueiredo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nazaré dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Pereira da Silva - 

OAB:3.036, Lucivaldo Alves Menezes - OAB:4271, Valmir Fogaça 

dos Santos - OAB:5671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de intimação, 

devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia de 

Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão 

de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após o 

pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 60654 Nr: 1256-69.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raudinei Soares de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gonçalo Antunes Romualdo Almeida, Waldeir 

de Pontes, Gilsomar Castro Paes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, diante do decurso do prazo de suspensão do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 17405 Nr: 171-58.2007.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrovenci Produtos Agropecuários Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Reginaldo Roldão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Muller - OAB:5841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio de Barros Salek - 

OAB:83652/SP, Manoel Antonio de Rezende David - OAB:6078, 

Rosângela da Silva Capelão - OAB:8944-MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103646 Nr: 1309-74.2018.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ariliane Almeida Silva & Cia Ltda. ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de busca e 

apreensão, devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de 

Guia de Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - 

emissão de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após 

o pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38901 Nr: 1370-76.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucineide Silva Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora R. de Freitas Ltda, Sérgio Rezende 

Imóveis ME, Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izonildes Pio da Silva - 

OAB:6486-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nascimento de 

Souza - OAB:17.829/MT, Jair Klasner - OAB:16142

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CONSTRUTORA R. DE FREITAS LTDA, 

CNPJ: 01012571000109. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do requerido acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do débito, sob pena de acréscimo de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação em caso de não pagamento.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Com relação à Construtora R. de Freitas 

Ltda e Sergio Rezende cite-se na forma do artigo 475 CPC.Recebo a 

presente execução de título judicial, pois, trata-se de crédito certo, líquido 

e exigível (art. 475- N, V, c/c art. 586 do CPC). Anote-se na contracapa 

dos autos e no Sistema Apolo que o presente feito passa a tramitar como 

execução de titulo judicial.Expeça-se mandado de intimação para 

pagamento do débito, no prazo de quinze dias, sob pena de acréscimo de 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em caso de 

não pagamento. (artigo 475-J do CPC).Em caso de não pagamento do valor 

devido, acrescente-se a multa acima referida e expeça-se mandado de 

penhora e avaliação dos bens do executado (CPC, art. 475-J). Sobre o 

auto de penhora e de avaliação intime-se – de imediato - o executado na 

pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente, por mandado ou por correio, podendo oferecer impugnação 

no prazo de quinze dias (475-J § 1º do CPC).

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Alexandre Uelisson 

Santana de Souza, digitei.

Chapada dos Guimarães, 23 de março de 2018

Eliane Rosa Campos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54941 Nr: 2967-46.2012.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Davi Ferreira de Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DAVI FERREIRA DE MAGALHÃES, Cpf: 

28557433115, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do executado acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; 

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros; Na 

forma do artigo 854, § 3°, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Transcorrido o prazo para pagamento 

espontâneo da obrigação e considerando que o dinheiro figura como 

primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à penhora (artigo 835, I, 

do Código de Processo Civil c/c art. 11 da Lei de Execuções Fiscais); 

tendo em vista a permissão expressa no artigo 854 do Código de 

Processo Civil para a realização da penhora de dinheiro em depósito ou 

aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, a determinação de sua 

indisponibilidade, procedo penhora online requerida por ESTADO DE MATO 

GROSSO no montante de R$ 5.866,30, no CNPJ/CPF de DAVI FERREIRA 
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DE MAGALHÃES, sob o nº 285.574.331-15.Realizado o bloqueio, intime-se 

o executado, na forma do artigo 854, § 2°, do Código de Processo Civil, de 

modo que, no prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, eventualmente, 

comprovar que: (...) “I - as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos 

financeiros” [§ 3°].Os autos deverão permanecer em gabinete até a 

efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, 

que servirá como Termo de Penhora e intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de cinco (5) dias.Caso reste infrutífera a penhora, 

intime-se o autor para se manifestar a respeito, no mesmo prazo acima 

fixado, sob pena de extinção.Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Alexandre Uelisson 

Santana de Souza, digitei.

Chapada dos Guimarães, 22 de março de 2018

Eliane Rosa Campos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 64685 Nr: 708-10.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricia Gregória de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Roberto Antonio Facchin Filho - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC/2015, observa-se que 

as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

De outra feita, não há questões processuais pendentes nesta fase, de 

modo que declaro saneado o processo.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de maio de 

2018, às 14h00min.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 dias, apresentem o rol de 

suas testemunhas, caso ainda não o tenham feito (art. 357, §4°, 

CPC/2015).

O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, §6°, 

CPC/2015).

O rol de testemunhas deverá conter, “sempre que possível, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho” (art. 450, CPC/2015).

Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, “cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo”.

Intimem-se as partes para o ato designado.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 20589 Nr: 1218-33.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margaret de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Primeiramente, certifique-se acerca da tempestividade da impugnação de 

fls.147/154.

II. Sem prejuízo do exposto, intime-se a parte impugnada para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresente réplica.

III. Havendo concordância da parte impugnada quanto aos valores 

apresentados pelo INSS, expeça-se, sendo o caso, a pertinente 

requisição para pagamento, independentemente de nova determinação.

IV. Após, tornem-me os autos conclusos.

 V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 64827 Nr: 828-53.2014.811.0024

 AÇÃO: Ação Anulatória de Cláusulas Convencionais->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Jose Pagotto, Eduardo Pagotto, Reinaldo 

Pagotto, Lídia Inês Pagotto Piovesani, Sonia Maria Pagotto Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devora Chensev Barberan, Henrique Barberan 

Tortosa, Oficial do 1º Registro de Imóveis da Comarca de Chapada dos 

Guimarães/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diogo dos Santos Azevedo 

Gama - OAB:OAB/SP 231.028, Ricardo Henrique Paradella Teixeira - 

OAB:OAB/SP 225.850

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amílcar Nedel - 

OAB:3483/MT, LARA MOERSCHBERGER NEDEL - OAB:17240

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação a Contestação 

da requerida Devora Ghensev Barberan.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 101094 Nr: 54-81.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL GONCALO DE ALCANTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Empresa de Energia Elétrica S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA MENDES MIRANDA 

DE BRITTO - OAB:OAB/MT 20.189-A, MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20191/A

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, impulsiono os 

autos a fim de intimar a parte requerente via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar quanto a contestação juntada aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 56286 Nr: 251-12.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Franciane Freitas Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thomas Jefferson Xavier Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Douglas Carmona - 

OAB:MT751

 Certifico tendo em vista que, a publicação no DJE desta data, constou 

somente a intimação do advogado da Requerente. impulsiono o presente 

feito, em cumprimento as determinações legais, intimando o advogado do 

requerido pela imprensa para no prazo de 10 dias, apresentar as 

alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 60433 Nr: 1243-70.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Regina da Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, ausente o necessário início de prova material e a 

comprovação do exercício de atividade rural, julgo improcedente o pedido 

de salário maternidade veiculado pela parte autora.Por conseguinte, julgo 

extinto com resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, 

I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, 

os quais fixo em 10% do valor da causa (art. 85, §2°, CPC/2015), ficando 

referidas responsabilidades com exigência suspensa em face da 

gratuidade de justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do 

CPC/2015.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Em caso de interposição de 

apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região independentemente de novo despacho.Transitada em julgado, 

arquivem-se.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 42433 Nr: 278-29.2012.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denilza Nascimento dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Tendo em vista o acórdão de (fls. 119) e a apresentação do 

indeferimento do pedido administrativo de concessão do benefício pela 

parte autora (fls. 161), intime-se o INSS para que, no prazo de 30 (trinta) 

dias, apresente contestação de mérito, ocasião em que deverá, caso 

entenda ser o caso, manifestar de forma expressa e justificada eventual 

contrariedade quanto ao aproveitamento dos atos processuais instrutórios 

já praticados, sob pena de convalidação.

II. Após, sendo o caso, intime-se a parte autora para réplica, tornando, 

posteriormente, os autos conclusos.

 III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36191 Nr: 1663-80.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deli Rosa Dantas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B, PABLO RAMIRES FONSECA - OAB:18969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Primeiramente, certifique-se acerca da tempestividade da impugnação de 

fls. 162/162verso.

II. Sem prejuízo do exposto, intime-se a parte impugnada para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresente réplica.

III. Havendo concordância da parte impugnada quanto aos valores 

apresentados pelo INSS, expeça-se, sendo o caso, a pertinente 

requisição para pagamento, independentemente de nova determinação.

IV. Após, tornem-me os autos conclusos.

 V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 35603 Nr: 1303-48.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelina Pereira de Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) julgo procedente o pedido para o fim de condenar o Instituto Nacional 

do Seguro Social - INSS à concessão e pagamento mensal do benefício de 

aposentadoria por idade, na qualidade de segurado(a) especial, ao(à) 

autor(a) Angelina Pereira de Macedo, no valor de 1 (um) salário mínimo, 

inclusive com abono anual (13° salário), com base no artigo 143 da Lei n° 

8.213/1991, desde a data do ajuizamento da ação (25.8.2010 – fl. 

8verso).Por conseguinte, julgo extinto com resolução de mérito o presente 

feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 52345 Nr: 2439-12.2012.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adeilton Miranda do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Ely Trajano de Oliveira - 

OAB:11.610-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Vistos, etc.

I. Conquanto não tenha sido apresentado pelas partes pedido de 

cumprimento de sentença após o retorno dos autos da instância superior, 

a considerar o depósito de valores nos autos (fls. 289/290), INTIME-SE a 

parte autora pessoalmente por oficial de justiça e por meio de seu atual 

advogado (fl. 291verso), informando acerca dos valores consignados 

pela requerida, às fls. 288/290, para que, querendo e no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente os dados necessários ao seu levantamento.

 Advirto à Secretaria que nas referidas comunicações processuais 

deverá constar o valor atualizado do referido depósito.

 II. Por oportuno, INDEFIRO o pedido de homologação formulado às fls. 

292/300, uma vez não se tratar de ação de cobrança como pretende a 

instituição bancária, de maneira que os valores que entende serem 

devidos deverão ser cobrados na via própria.

 III. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 17948 Nr: 639-22.2007.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Dinatti de Souza Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Tais Gonçalves Melado - OAB:8524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Primeiramente, certifique-se acerca da tempestividade da impugnação de 

fls. 167/172.

II. Sem prejuízo do exposto, intime-se a parte impugnada para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresente réplica.

III. Havendo concordância da parte impugnada quanto aos valores 

apresentados pelo INSS, expeça-se, sendo o caso, a pertinente 

requisição para pagamento, independentemente de nova determinação.

IV. Após, tornem-me os autos conclusos.

 V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 62859 Nr: 2715-09.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Santos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de aposentadoria por 

idade. Por conseguinte, julgo extinto com resolução de mérito o presente 

feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa (art. 85, 

§2°, CPC/2015), ficando referidas responsabilidades com exigência 

suspensa em face da gratuidade de justiça deferida, nos termos do artigo 

98, §3° do CPC/2015.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Em caso de 

interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, 

do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região independentemente de novo despacho.Transitada em 

julgado, arquivem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40028 Nr: 2398-79.2011.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Mario da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Primeiramente, com fulcro nos artigos 687, 688, II e 691, todos do 

CPC/2015, DEFIRO a habilitação dos herdeiros, JUCILDO MARCELINO DA 

COSTA, JUCINEI MARCELINO DA COSTA, JUCÉLIA MARCELINA DA 

COSTA, JOILSON MARCELINO DA COSTA, JUCILENE MARCELINA DA 

COSTA e LOURDES MARCELINA DA COSTA.

 II. Expeça(m)-se alvará(s) para levantamento da(s) quantia(s) 

disponível(is) na forma pleiteada pelo(a) advogado(a) da parte exequente.

III. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 22063 Nr: 185-71.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaqueline de França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Independentemente de outra providência, remetam-se os autos à 

Contadoria deste Juízo para que realize o cálculo do benefício devido, 

considerando o escorreito cumprimento do acórdão de fls. 124/126.

 II. Após, intimem-se as partes para que manifestem acerca do cálculo no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 III. Posteriormente, venham os autos conclusos para ordenação do 

procedimento.

 IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37049 Nr: 2170-41.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Placida de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão e pagamento 

mensal do benefício de aposentadoria por idade, na qualidade de 

segurado(a) especial, ao(à) autor(a) Ana Plácida de Queiroz, no valor de 

1 (um) salário mínimo, inclusive com abono anual (13° salário), com base 

no artigo 143 da Lei n° 8.213/1991, desde a data do ajuizamento da ação 

(2.12.2010 – fl. 5verso). Por conseguinte, julgo extinto com resolução de 

mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.Os 

valores devidos pelo benefício deverão ser acrescidos de correção 

monetária e juros, calculados na forma e indexadores previstos no Manual 

de Cálculos do Conselho da Justiça Federal (MCCJF), aprovado pela 

Resolução n° 134/2010 e alterado pela Resolução n° 267 de 02.12.2013, 

ambas do Conselho da Justiça Federal.Condeno o INSS em honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas até a publicação da sentença (Súmula 111 STJ), bem como deixo 

de condená-lo nas custas processuais com base no artigo 8°, §1°, da Lei 

n° 8.620/93. Para fins do item 6.17.1.1 da CNGC, segue tópico síntese da 

sentença:I- Nome do beneficiário: Ana Plácida de QueirozII- Benefício 

concedido: aposentadoria por idade a segurado especial (trabalhador 

rural)III- Renda mensal do benefício: um salário mínimoIV- Data de início do 

benefício (DIB): a partir do ajuizamento da ação (2.12.2010 – fl. 

5verso).Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Em caso de interposição de 

apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região independentemente de novo despacho.Transitada em julgado e não 

havendo pedido de execução em 15 dias, arquivem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 22065 Nr: 181-34.2009.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ozeias Simão da Cruz Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente a impugnação ao cumprimento de 

sentença apresentada pela parte impugnante/executada (INSS), para 

julgar extinta a execução de astreintes, reconhecendo-a indevida neste 

caso.Por conseguinte, julgo extinto com resolução de mérito o presente 

feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.Condeno a parte 

impugnada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

nos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da diferença 

existente entre o cálculo por ela apresentado e o homologado (art. 85, §2°, 

CPC/2015), ficando referidas responsabilidades com exigência suspensa 

em face da gratuidade de justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do 

CPC/2015.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Transitada em julgado, 

expeçam-se as pertinentes requisições conforme valores 

fixados.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Vistos, etc.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 57352 Nr: 506-67.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izebine Francisca de Almeida, Maiza Avelina de 

Almeida, Renata Avelina de Almeida, Leoniza Avelina de Almeida, Zacarina 

Avelina de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Furnas Centrais Elétricas S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silas Lino de Oliveira - 

OAB:9151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RYUZO SUGIZAKI 

- OAB:29608/GO, Silas Augusto de Souza - OAB:5122-B

 Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos opostos e NEGO-LHES 

PROVIMENTO.Advirtam-se os requeridos que a oposição de embargos 

meramente protelatórios e a sua reiteração será sancionada na forma do 

art. 1.026, §§ 2º e 3º, além de incidir a regra do §4º do mesmo 

artigo.Certifique-se eventual silêncio. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos
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 Cod. Proc.: 46478 Nr: 1119-24.2012.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademilson Jeronimo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marla Denilse Rheinheimer - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Tendo em vista o acórdão de (fls. 171) e a apresentação do 

indeferimento do pedido administrativo de concessão do benefício pela 

parte autora (fls. 178), intime-se o INSS para que, no prazo de 30 (trinta) 

dias, apresente contestação de mérito, ocasião em que deverá, caso 

entenda ser o caso, manifestar de forma expressa e justificada eventual 

contrariedade quanto ao aproveitamento dos atos processuais instrutórios 

já praticados, sob pena de convalidação.

II. Após, sendo o caso, intime-se a parte autora para réplica, tornando, 

posteriormente, os autos conclusos.

 III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 66937 Nr: 2446-33.2014.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Domingos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Intime-se a parte impugnada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo, apresente réplica, o que já deveria ter sido feito 

independentemente de despacho.

II. Havendo concordância da parte impugnada quanto aos valores 

apresentados pelo INSS, expeça-se, sendo o caso, a pertinente 

requisição para pagamento, independentemente de nova determinação.

III. Após, tornem-me os autos conclusos.

 IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 64794 Nr: 796-48.2014.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Francisco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kelsen Eustáquio da Silva - 

OAB:9813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Intime-se a parte impugnada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo, apresente réplica, o que já deveria ter sido providenciado.

II. Havendo concordância da parte impugnada quanto aos valores 

apresentados pelo INSS, expeça-se, sendo o caso, a pertinente 

requisição para pagamento, independentemente de nova determinação.

III. Após, tornem-me os autos conclusos.

 IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36672 Nr: 3380-64.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Leite da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumpra a decisão de fls. 51/52, apresentando os dados necessários para 

a citação da parte executada.

 Ademais, deverá informar objetivamente o montante integral do crédito 

tributário não quitado para efeito de prosseguimento da demanda.

 II. Expeça-se o necessário.

 III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103365 Nr: 1186-76.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCINEIA SILVA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, impulsiono os 

autos a fim de intimar a parte requerente via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar quanto a contestação juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103360 Nr: 1183-24.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalva Sebastiana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, impulsiono os 

autos a fim de intimar a parte requerente via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar quanto a contestação juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 51969 Nr: 2349-04.2012.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Merentino Alves da Guia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Considerando que restou infrutífera a penhora de dinheiro, via Bacenjud, 

em contas bancárias da parte executada, proceda-se à intimação da 

exequente, a fim de que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se 

indicando bens do executado que sejam passíveis de penhora, sob pena 

de suspensão (art. 40, LEF).

II. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tragam os autos 

conclusos. O silêncio deverá ser cientificado.

III. Expeça-se o necessário.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 49230 Nr: 1686-55.2012.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Nelson de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidnei Guedes Ferreira - 

OAB:7900
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 Certifico que, IMPULSIONO o presente Feito, em cumprimento a art. 1.238 

da CNGC mantendo-o suspenso pelo prazo de 90 (noventa) dias, a 

iniciar-se nesta data. Decorrido o prazo, intimar a parte a dar andamento 

aos autos no prazo de 05 dias e praticar as diligências necessárias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 56602 Nr: 329-06.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Licínia Maria de Alvarenga, Roberto César da Silva, 

Tânia da Silva, Benivaldo Gonçalves da Silva, Edvaldo da Silva, Inês Rosa 

de Almeida de França, Ana Alves do Bomdespacho, Almerinda Lemes do 

Nascimento, Adelson Ribeiro da Silva, Alice de Souza Alves, Andrelina 

Braga de Oliveira, Aniuza Alves da Guia, Aparecida Siqueira da Guia, 

Aurea Fabiana Santana Alves, Hilton Alves da Guia, Helenice Alves da 

Guia, Fatima Almeida França Silva, Francisco da Guia, Dulcinéia Lemes do 

Nascimento, Erezene Alves da Guia, Beatriz Dias Lessa, Benedita da 

Conceição Carvalho, Brigida Dias Lessa da Silva, Calina da Silva Souza 

Neves, Carlos Antonio Ferreira de Araújo, Carmelita Tartari Mafioletti, 

Clarice Alves de Oliveira, Elenil Souza dos Santos e Silva, Eliete 

Bomdespacho da Silva, Elson Correia da Silva, Iva Souza Miranda da 

Rocha, Ilda Miranda de Oliveira, Iraci Maria Alves da Guia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Furnas Centrais Elétricas S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jatabairu Francisco Nunes - 

OAB:4.903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RYUZO SUGIZAKI 

- OAB:29608/GO, Silas Augusto de Souza - OAB:5122-B

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando a parte requerida, pela imprensa para no 

prazo de 15 (quinze) dias apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação, nos termos do art. 1010, § 1.º do NCPC . Após, remeto os autos 

à expedição de documentos para remessa dos autos ao Tribunal de 

Justiça, nos termos do art. 1.010 § 3.º.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 5905 Nr: 2105-27.2002.811.0024

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberto Gonçalves, Elídia Penha Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Clemente, Maria do Carmo Clemente, 

Lourivalter Domingos Gonçalves, Reis Engenharia de Obras LTDA, Nilton 

José dos Reis, Newton Borges da Costa Júnior, Maria Helena Rodrigues 

Gonçalves, Vanize Colla

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto Gonçalves - 

OAB:2711-A, Elídia Penha Gonalves - OAB:2886-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Wagner - OAB:10007, 

Renato Antonio Pappotti - OAB:145657, Rodrigo Pesente - 

OAB:159947

 Vistos, etc.

Analisando os autos, constata-se que o feito se arrasta em trâmite 

desnecessário.

Com efeito, após o trânsito em julgado da sentença que reconheceu a 

usucapião em favor da parte autora, expediu-se ofício ao cartório de 

registro de imóveis para as devidas providências.

Por vislumbrar a necessidade de documentos para cumprimento da ordem, 

o cartorário oficiou este juízo para requerê-los.

Ocorre que, a despeito de tais requerimentos, após o trânsito em julgado 

da sentença, compete ao juízo determina a abertura de matrícula em favor 

da parte autora.

Expedido o competente mandado, tem-se início à fase administrativa, 

incumbindo ao cartorário tratar diretamente com a parte e/ou seu 

advogado, intimando-os para que apresentem os documentos que 

entendem necessários.

Em sendo o caso, deverão ser observados os preceitos do art. 198 da Lei 

nº 6.015/73.

Conclusão.

Diante do exposto:

I. Oficie-se ao cartorário determinando que todo o qualquer documento 

faltante deverá ser requisitado diretamente à parte e seu advogado. Para 

tanto, instrua o ofício informações de contato da parte e cópia do último 

instrumento de mandato colacionado aos autos.

Advirta o cartorário de que deverá observar as regras do art. 198 da Lei 

nº 6.015/73 e que estão vedados novos requerimentos nestes autos.

II. Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, de que os 

documentos de fls. 456/468 deverão ser desentranhados, no prazo de 15 

(quinze) dias, e apresentados diretamente em cartório.

 Havendo requerimento, desde já, defiro o desentranhamento de 

documentos pela parte autora, mediante recibo e cópia nos autos.

 Fica dispensada cópia do mapa de fl. 468.

 III. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, arquivem-se os autos. O 

silêncio deverá ser cientificado.

IV. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 34274 Nr: 214-87.2010.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adonias Bernardes de Aguiar, Adonias 

Bernardes Aguiar - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELI BRITZIUS - 

OAB:19138, GUSTAVO SOARES BONIFACIO - OAB:16001/B

 Diante do exposto:I. Por verificar a necessidade de dilação probatória 

para análise do pleito de reconhecimento de prescrição, REJEITO a 

exceção de pré-executividade oferecida.Intimem-se.Decorrido o prazo 

para interposição de recurso, certifique-se.II. Sem prejuízo do acima 

exposto, certifique se foram opostos embargos à execução ou se 

decorreu o prazo para esta finalidade.Para tanto, deverá ser considerado 

como termo inicial para contagem do prazo legal o dia do comparecimento 

espontâneo do executado, “in casu”, 11.5.2017 (data da juntada da 

petição de fls. 37/38).III. Após, conclusos.IV. Expeça-se o necessário.V. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 101638 Nr: 302-47.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSON FERREIRA DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo alves de Souza - 

OAB:12791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 08 de maio de 2018, às 14hs. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Portaria

PLANTÃO JUDICIÁRIO NA 1ª INSTÂNCIA – ABRIL/2018

PORTARIA Nº 36/2018-DF

 Juiz Diretor: Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Considerando a entrada em vigor do Provimento nº 10/2016/CM, que 

revoga o Provimento nº 001/2013/CM e 017/2013/CM e estabelece o 

serviço de Plantão Regional na 1ª Instância do Poder Judiciário de Mato 

Grosso;

Considerando que a Portaria nº 678/2017-PRES, estabelece ponto 

facultativo no dia 30, em razão do feriado do Dia do Trabalho;

Considerando o afastamento do servidor Antônio Carlos das Chagas a 
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partir de 11/10/2017 a 09/04/2018;

Considerando o afastamento da servidora Urichelli Gorgete Souza 

Nicastro, a partir de 21/02/2018, para tratamento de saúde;

Considerando o afastamento da servidora Maria Aparecida Tiburcio 

Cavalcanti, no período de 19/03/2018 a 20/04/2018;

Considerando o afastamento do servidor Douglas Ferreira Corsini, no 

período de 19/03/2018 a 27/04/2018;

Considerando o afastamento da servidora Dinoerce Castardo Bocchi 

henchen, no período de 11/04/2018 a 18/04/2018;

Considerando o afastamento da servidora Maria A. Cavalcante Tiburcio, 

no período de 19/03/2018 a 17/04/2018;

Considerando o afastamento da servidora Myrna N. Q. Leite Viana, no 

período de 03/04/2018 a 12/04/2018;

Considerando o afastamento do Magistrado Jean Paulo Leão Rufino;

Considerando o afastamento do Magistrado Fernando Kendi Ishikawa;

Considerando o afastamento da Magistrada Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade, no período de 26/03/2018 a 02/04/2018;

Considerando o Ato nº 253/2018-CM da remoção para Comarca de 

Colíder, para o cargo de Oficial de Justiça, nos termos do Provimento nº 

26/2013-CM de 14/08/2013 o servidor Tiago da Silva Gouveia, matricula 

27052, Oficial de Justiça.

Considerando a Lotação do servidor Tiago da Silva Gouveia, matricula 

27052, Oficial de Justiça, na central de mandado desta Comarca 

conforme, Portaria 35/2018-CA Art. 1º disponibilizada em 03/04/2018 

Edição 10228 e publicada em 04/04/2018.

RESOLVE:

Art. 1º ALTERAR em parte a Portaria 34/2018-CA a escala de plantão dos 

Oficiais de Justiça desta Comarca, referente ao mês de ABRIL/2018 e os 

demais ficando inalterado.

Data Classe Juiz(a) Servidor(a) Oficial de justiça

01.04.18 Domingo Jean Paulo Leão Rufino Lenair da Silveira Luiz Donizetti 

Rocha

02.04.18 Segunda-feira (Até às 12h) Jean Paulo Leão Rufino Lenair da 

Silveira Manuel Eugênio Martins

02.04.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro Ana 

Maria Guimarães Manuel Eugênio Martins

03.04.18 Terça-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Ana Maria 

Guimarães Cícero de Assis

03.04.18 Terça-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de Oliveira Andrade 

Rosângela Block Banazeski Cícero de Assis

04.04.18 Quarta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de Oliveira Andrade 

Rosângela Block Banazeski José Roberto Fregato

04.04.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de Oliveira Andrade 

Neuride Antônia Nunes José Roberto Fregato

05.04.18 Quinta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de Oliveira Andrade 

Neuride Antônia Nunes Manuel Eugênio Martins

05.04.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de Oliveira Andrade 

Rosimeire S. da Silva Manuel Eugênio Martins

06.04.18 Sexta-feira (Até às12h) Giselda R. S. de Oliveira Andrade 

Rosimeire S. da Silva Luiz Donizetti Rocha

06.04.18 Sexta-feira (A partir das 19h) Rafael Siman Carvalho Nair Santos 

Rockemback Luiz Donizetti Rocha

07.04.18 Sábado Rafael Siman Carvalho Nair Santos Rockemback Tiago da 

S. Gouveia

08.04.18 Domingo Rafael Siman Carvalho Nair Santos Rockemback Tiago 

da S. Gouveia

09.04.18 Segunda-feira (Até às 12h) Rafael Siman Carvalho Nair Santos 

Rockemback Cícero de Assis

09.04.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de Oliveira 

Andrade Nair Santos Rockemback Cícero de Assis

10.04.18 Terça-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de Oliveira Andrade Nair 

Santos Rockemback José Roberto Fregato

10.04.18 Terça-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de Oliveira Andrade 

Antônia V. da Costa Nunis José Roberto Fregato

11.04.18 Quarta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de Oliveira Andrade 

Antônia V. da Costa Nunis Luiz Donizetti Rocha

11.04.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de Oliveira Andrade 

Maria A. Soares Rissi Luiz Donizetti Rocha

12.04.18 Quinta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de Oliveira Andrade Maria 

A. Soares Rissi Manuel Eugênio Martins

12.04.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de Oliveira Andrade 

Ely Regina Maniezzo Pina Manuel Eugênio Martins

13.04.18 Sexta-feira (Até às12h) Giselda R. S. de Oliveira Andrade Ely 

Regina Maniezzo Pina Tiago da S. Gouveia

13.04.18 Sexta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade Eriton 

Andrade da Silva Tiago da S. Gouveia

14.04.18 Sábado Giselda R. S. de O. Andrade Eriton Andrade da Silva 

Manuel Eugênio Martins

15.04.18 Domingo Giselda R. S. de O. Andrade Eriton Andrade da Silva 

Manuel Eugênio Martins

16.04.18 Segunda-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Eriton 

Andrade da Silva Cícero de Assis

16.04.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro 

Myrna N. Q. L. Viana Cícero de Assis

17.04.18 Terça-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Myrna N. Q. 

L. Viana José Roberto Fregato

17.04.18 Terça-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro 

Franciele Mocci Gaiardoni José Roberto Fregato

18.04.18 Quarta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Franciele 

Mocci Gaiardoni Luiz Donizetti Rocha

18.04.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro 

Fernanda Stecca Cioni Luiz Donizetti Rocha

19.04.18 Quinta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Fernanda 

Stecca Cioni Tiago da S. Gouveia

19.04.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro Lenair 

da Silveira Tiago da S. Gouveia

20.04.18 Sexta-feira (Até às12h) Maurício Alexandre Ribeiro Lenair da 

Silveira Manuel Eugênio Martins

20.04.18 Sexta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro Maria 

A. C. Tibúrcio Manuel Eugênio Martins

21.04.18 Sábado Maurício Alexandre Ribeiro Maria A. C. Tibúrcio Cícero de 

Assis

22.04.18 Domingo Maurício Alexandre Ribeiro Maria A. C. Tibúrcio Cícero 

de Assis

23.04.18 Segunda-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Maria A. 

C. Tibúrcio José Roberto Fregato

23.04.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade 

Dinoerce C. B. Henchen José Roberto Fregato

24.04.18 Terça-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Dinoerce C. 

B. Henchen Luiz Donizetti Rocha

24.04.18 Terça-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade Maria 

A. C. Tibúrcio Luiz Donizetti Rocha

25.04.18 Quarta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Maria A. 

C. Tibúrcio Tiago da S. Gouveia

25.04.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade 

Eriton Andrade da Silva Tiago da S. Gouveia

26.04.18 Quinta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Eriton 

Andrade da Silva Manuel Eugênio Martins

26.04.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade 

Patrícia N. C. Dominguez Manuel Eugênio Martins

27.04.18 Sexta-feira (Até às12h) Giselda R. S. de O. Andrade Patrícia N. 

C. Dominguez Cícero de Assis

27.04.18 Sexta-feira (A partir das 19h) Rafael Siman Carvalho Patrícia N. 

C. Dominguez Cícero de Assis

28.04.18 Sábado Rafael Siman Carvalho Patrícia N. C. Dominguez José 

Roberto Fregato

29.04.18 Domingo Rafael Siman Carvalho Patrícia N. C. Dominguez José 

Roberto Fregato

30.04.18 Segunda-feira Rafael Siman Carvalho Patrícia N. C. Dominguez 

Luiz Donizetti Rocha

ENDEREÇOS E TELEFONES:

Nome Comarca Vara Telefone

Adalto Quintino da Silva Itaúba Vara Única 6635411285

Rafael Siman Carvalho Marcelândia Vara Única 6635362534

Jean Paulo Leão Rufino Terra Nova do Norte Vara Única 6635411740

Fernando Kendi Ishikawa Nova Canaã do Norte Vara Única 6635511105

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Colíder 2ª Vara 6635411285

Maurício Alexandre Ribeiro Colíder 3ª Vara 6635411285

Nair Santos Rockemback Colíder Cejusc 6692312469

Douglas Ferreira Corsini Colíder Diretoria do Fórum 6692312469

Antônia Vanderléia da Costa Nunis Colíder Diretoria do Fórum 6692312469

Dinoerce Castardo Bocchi Henchen Colíder Diretoria do Fórum 

6692312469

Maria Aparecida Soares Rissi Colíder Diretoria do Fórum 6692312469
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Ely Regina Maniezzo Pina Colíder Diretoria do Fórum 6692312469

Franciele Mocci Gaiardoni Colíder 3ª Vara 6692312469

Fernanda Stecca Cioni Colíder 3ª Vara 6692312469

Lenair da Silveira Colíder 3ª Vara 6692312469

Maria Aparecida Cavalcante Tibúrcio Colíder 3ª Vara 6692312469

Eriton Andrade da Silva Colíder 1ª Vara 6692312469

Patrícia Novaes Costa Dominguez Colíder 1ª Vara 6692312469

Flávia Liziana Vacario de Aquino Monguini Colíder 1ª Vara 6692312469

Irene Celiane Luque Colíder 1ª Vara 6692312469

Ana Maria Guimarães Colíder Juizado Especial 6692312469

Rosângela Block Banazeski Colíder 2ª Vara 6692312469

Neuride Antônia Nunes Colíder 2ª Vara 6692312469

Myrna Nayara Queiroz Leite Viana Colíder 2ª Vara 6692312469

Rosimeire Spontam da Silva Colíder 2ª Vara 6692312469

Manuel Eugênio Martins Colíder Diretoria do Fórum 6699765655

Antônio Carlos das Chagas Colíder Diretoria do Fórum 6696375040

Cícero de Assis Colíder Diretoria do Fórum 6699813418

José Roberto Fregato Colíder Diretoria do Fórum 6696471883

Luiz Donizetti Rocha Colíder Diretoria do Fórum 6696897088

Tiago da S. Gouveia Colíder Diretoria do Fórum 66996038993

Urichelli Gorgete Souza Colíder Diretoria do Fórum 6699226763

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

 Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as 

disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se. Encaminhe-se cópia ao Ministério Público 

Estadual, à Defensoria Pública Estadual, à Subseção da OAB e às 

Autoridades Policiais.

Colíder, 26 de março de 2018.

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000140-80.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA REBOUCAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO BARASUOL OAB - MT19904/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1000140-80.2018.8.11.0009 

REQUERENTE: LUCIA HELENA REBOUCAS REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. A alegada hipossuficiência da 

parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a presunção de 

veracidade da declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 

99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido 

para aqueles que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que COMPROVAREM insuficiência de 

recursos;” (sem destaques no original). Assim, intime-a, por meio de seu 

procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de pessoa casada 

ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes 

acima declinados do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 

03 (três) salários mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos 

termos do art. 1º, “caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser 

elastecida para até 05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma 

pessoa contribuir para ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as 

demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, todos da referida disposição 

normativa: “Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para 

fins de assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar 

renda mensal familiar líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda 

familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos mensalmente pela 

entidade familiar, composta pelo casal e filhos que contribuam para o 

sustento do lar. § 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda 

familiar líquida, o parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de 

até cinco salários mínimos. § 3º. Para aferição da renda familiar líquida 

deverão ser deduzidas as parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de 

Renda e aos valores concedidos por programas oficiais de transferência 

de renda e de benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para 

o fim de se aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e 

outros parentes que estejam residindo temporariamente na casa dos 

interessados. § 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no 

mesmo teto, mas com despesas separadas, cada uma delas que buscar 

os serviços da Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente 

para efeitos de aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo 

possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”. 

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça. Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. De outro 

lado, verifica-se que a petição inicial não atendeu ao disposto nos arts. 

319 e 320 do Novo Código de Processo Civil. Dessa forma, intime-se a 

parte autora, por meio de seu procurador, para que, no mesmo prazo de 

15 (quinze) dias, emende a petição inicial, nos seguintes termos: I. Informe 

os endereços eletrônicos das partes e a profissão da parte autora (NCPC, 

art. 319, II); II. Comprove o endereço residencial por meio de documento 

idôneo, como contas de água, energia elétrica, telefone, contrato de 

aluguel com firma reconhecida em cartório, declaração de imposto de 

renda do último exercício financeiro, carnê de cobrança do IPTU ou IPVA, 

em nome da parte autora, ou, caso em nome de terceiros, a respectiva 

justificação e comprovação da circunstância (NCPC, art. 319, II); III. 

Comprove os fatos alegados, acostando decisão que indeferiu o pedido 

administrativo, considerando a impossibilidade de visualização do arquivo 

de id. 11531406, em formato HTML (NCPC, art. 320). Ressalta-se que o 

não atendimento das providências acima declinadas acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o 

prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Colíder, 27 de fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002230-95.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO GOMES BARBOSA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO VIA DJE FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte 

autora/exequente, a fim de que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se 

acerca do teor das certidões de id. 12535184 e 11973411, requerendo o 

necessário ao prosseguimento do feito. Colider/MT, 04 de abril de 2018 

PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 98903 Nr: 1409-45.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILZA DE ASSIS PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na inicial, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS a conceder auxílio-doença a 

DILZA DE ASSIS PINTO, brasileiro(a), casado(a), manicure, portador(a) da 

CI/RG nº 4392440-0 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 

595.520.349-49, dentre os(as) beneficiados(as) pelo auxílio-doença, 

efetuando-lhe o pagamento mensal no valor de 91% (noventa e um por 

cento) do salário-de-benefício, a partir da intimação desta decisão e sem 

estimativa de duração do benefício, diante da manifesta impossibilidade de 

cálculo, na forma do § 8º, do art. 60, da Lei 8.213/91, considerada a 

condição peculiar de incapacidade temporária para o trabalho, o que a 

atrair o prazo de vigência de 120 (cento e vinte) dias previsto no § 9º do 

aludido dispositivo legal, admitida a prorrogação mediante requerimento 

perante o INSS, sob pena de pagamento de multa de R$ 9.540,00 (nove 

mil, quinhentos e quarenta reais), a ser CUSTEADA PELO GERENTE 

EXECUTIVO DO INSS DE SINOP, Sr. ODIX JUSTINO PETRONILHO, 

responsável pela implantação dos benefícios desta região norte de Mato 

Grosso, ou quem lhe fizer as vezes, tudo com fulcro nos arts. 25, inciso I, 

59, “caput” e 61 da Lei 8.213/91; b) DETERMINAR ao INSS o cumprimento 

imediato da sentença, no que respeita apenas à implantação do benefício, 

a ser feita em até 30 (trinta) dias após a intimação da sentença, conforme 

art. 1.288, § 7°, inciso I, da CNGC/TJMT, tendo como data de início do 

benefício (DIB) em 1º/10/2015, data posterior à cessação do benefício (fl. 

19);c) REJEITAR a arguição preliminar da prescrição das parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, 

na forma do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, formulada pelo 

INSS, porquanto, no interregno entre o indeferimento administrativo e a 

postulação judicial, transcorreu lapso temporal inferior ao prescricional 

estabelecido no dispositivo suso mencionado de regência.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002156-41.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE DOS SANTOS SANTANA (AUTOR)

A. D. S. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER LEITE DE ACCACIO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 (VINTE) DIAS Expedido por ordem do(a) 

MM. Juiz de Direito Dr. Fernando Kendi Ishikawa Dados do processo: 

Processo: 1002156-41.2017.8.11.0009; Valor causa: R$ 11.244,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[DIREITO DE IMAGEM, 

Alimentos, Revisão, Fixação, Alimentos]. Partes do processo: Parte 

Autora: A. DOS S. DE A., representada por sua genitora, DENISE DOS 

SANTOS SANTANA, brasileira, Desempregada, portador(a) da Cédula de 

Identidade n.º 1623002-7, inscrito(a) no Cadastro Nacional de Pessoas 

Físicas do Ministério da Fazenda sob o n.º 022.312.621-77, residente e 

domiciliado(a) sito a Estrada Saltinho, Chácara N Sra. Aparecida, 

Comunidade Saltinho, na cidade/município de Colíder/MT Parte Ré: EDER 

LEITE DE ACCACIO , filho de Roberto Arlindo de Accacio e Neusa Leite de 

Accacio, com demais qualificações desconhecidas CITANDO(A, S): EDER 

LEITE DE ACCACIO, filho de Roberto Arlindo de Accacio e Neusa Leite de 

Accacio, com demais qualificações desconhecidas FINALIDADE: CITAÇÃO 

da parte Requerida acima qualificada, EDER LEITE DE ACCACIO, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, apresentar resposta, querendo, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

peça vestibular, e nomeação de curador especial (art. 257, incisos III e IV, 

do NCPC), tudo na forma da decisão de id. 12334786, a seguir transcrita. 

RESUMO DA INICIAL: Pretende a Requerente, a fixação de alimentos em 

seu favor, eis que o requerido, desde o término de seu relacionamento 

com sua genitora, não tem contribuído com as despesas de manutenção 

da autora. DESPACHO/DECISÃO: Vistos. DEFIRO o pedido da autora em 

razão de tentativa de localização da parte requerida que restou infrutífera, 

obtendo-se a informação de estar ela no Estado de Mato Grosso, onde 

também já se tentou sua localização. CITE-SE o requerido por edital com 

prazo de 20 (vinte) dias, fluindo o prazo da data da única publicação (art. 

257, inciso III, do NCPC). No edital deverá constar a advertência de que 

será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do 

NCPC). Fixe-se o edital no átrio do Foro e dê-se publicidade no Diário de 

Justiça Eletrônico (art. 257, inciso II, do NCPC). Deixa-se de se fixar os 

demais requisitos elencados no art. 257 do NCPC, especialmente o de 

publicação no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, por ausência de criação de tais ferramentas 

e regulamentação respectiva. Após, decorrido o prazo editalício, em não 

havendo manifestação, venham-me os autos conclusos para a nomeação 

de curador especial. Cumpra-se. Eu, Patrícia Novaes Costa Dominguez, 

digitei. Colíder - MT, 4 de abril de 2018. Patrícia Novaes Costa Dominguez 

Analista Judiciária SEDE DO 1ª VARA DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AV. 

JUIZ VLADIMIR APARECIDO BAPTISTA, S/N, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 56087 Nr: 498-09.2011.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFJ, LOURDES DE SOUZA FONCECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para que no prazo legal impugne a 

contestação de folhas 122/135.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 56087 Nr: 498-09.2011.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFJ, LOURDES DE SOUZA FONCECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação da Advogada da parte autora, Drª Edilaine Matchil 

Machado da Silva, para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 95252 Nr: 2773-86.2015.811.0009

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON FERNANDES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 Diante do exposto, com esteio nos fundamentos anteriormente lançados, 

REJEITO a pretensão deduzida na inicial JULGANDO IMPROCEDENTE o 

embargo à execução, razão pela qual HOMOLOGO o cálculo apresentado 

pela exequente à fl. 136-136/verso, dos autos sob cód. 54898. DECLARO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, 

do CPC/2015.P. R. I. C.3 - Após certificado o trânsito em julgado da 

presente sentença, nos autos principais, REQUISITE-SE o pagamento por 

intermédio do Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos 

termos do art. 535, § 3. °, inciso I (em caso de precatório) e II (em caso de 
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requisição de pequeno valor), do Código de Processo Civil, examinado o 

que determina o art. 5.º da Resolução n.º 115 do CNJ e o art. 20 da 

Resolução n.º 122/2010 do Conselho da Justiça Federal, observando-se 

integralmente o que dispõe a Resolução n.º 168/2011 do Conselho da 

Justiça Federal.4 – TRANSLADE-SE cópia desta sentença para os autos 

em apenso.5 – Por fim, inexistindo requerimentos, ARQUIVE-SE com as 

baixas e anotações de estilo.Intimem-se.Às providências.Colíder – MT, 13 

de junho de 2017.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 49987 Nr: 709-16.2009.811.0009

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:MT 10661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz André Bezerra 

Marques de Sá - OAB:8376-B/MT

 FINDALIDADE: INTIMAÇÃO da Advogada da parte autora, DRA. KAMILA 

DE SOUZA COUTINHO para que, querendo, se manifeste, no prazo de 10 

(dez) dias, ante à apresentação de Embargos de Declaração encartado as 

p. 135/136. Autos à disposição.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 110842 Nr: 963-71.2018.811.0009

 AÇÃO: Outros Incidentes de Execução Iniciados de 

Ofício->Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE 

COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERIVANIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO RUEDA - 

OAB:20.899/MT

 4.Desta feita, a meu sentir, nada obsta que o recuperando promova os 

atos da vida civil por pessoa de sua confiança, outorgando-lhe a 

competente procuração, inclusive com os poderes especiais suscitados 

no documento de fl. 25. Nesse sentido: ( TRF-1 –AGMS: 21479 MG 

2004.38.00.021479-2, relator: Desembargadora Federal Selene Maria de 

Almeida, Data de Julgamento: 14-10-2009. Quinta turma, Data da 

Publicação: 29-10-2009 e- DJF 1. P. 538).Estas são as razões do 

indeferimento.Intime-se. Cumpra-se.Às providências.Colíder/MT, 02 de abril 

de 2018.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 103780 Nr: 430-49.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) DECLARO 

encerrada a fase de instrução, e não requerido demais diligências, as 

partes já apresentaram seus memoriais neste ato. Deste modo, 

MANTENHO os autos conclusos para sentença.”

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000829-61.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA M. FISCHER - ME - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE QUEILA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000829-61.2017.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: FERNANDA M. 

FISCHER - ME - ME Parte Ré: EXECUTADO: JOSIANE QUEILA DOS 

SANTOS . FINALIDADE: INTIMAR a parte exequente, através do (a) 

Advogado(a), para, em 15 dias, nos termos do Enunciado n.º 126 do 

FONAJE, entregar na secretaria deste juizado o título de crédito original, 

onde ficará retido em pasta própria, a ser certificado no feito, sob pena de 

extinção, a teor dos arts. 798, inciso I, alínea “a” e 801, ambos do CPC, em 

conformidade com a decisão de id. 8722441. Colíder, 04/04/2018. SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002171-10.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA NUNES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

RIGLEIA NUNES VILAS BOAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1002171-10.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: ELIZANGELA DE 

ABREU Parte Ré: REQUERIDO: AMANDA NUNES DE OLIVEIRA, RIGLEIA 

NUNES VILAS BOAS . FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) 

constituído(a) nos autos para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 29 de maio de 2018 às 15hs20, acompanhado da(s) 

parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder, 04/04/2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000385-91.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADRIANO LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000385-91.2018.8.11.0009 Parte Autora: JOSÉ ADRIANO LIMA DA SILVA 

Parte Ré: BANCO BRADESCO S/A FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 03 de maio de 2018, 13h00min., acompanhado da(s) 

parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 03 de abril de 2018. Ana Maria Guimaraes 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 
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s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000415-29.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BEPNHI METUKTIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000415-29.2018.8.11.0009 Parte Autora: BEPNHI METUKTIRE Parte Ré: 

TELEFONICA BRASIL S/A(VIVO) FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 08 de maio de 2018, 13h20min., acompanhado da(s) 

parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 03 de abril de 2018. Ana Maria Guimaraes 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001072-05.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GOLLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA OAB - MT0010629A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001072-05.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: JOAO CARLOS 

GOLLO Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A . INTIMAÇÃO da parte REQUERENTE, 

através do advogado(a), para querendo, apresentar contrarrazões ao 

recurso inominado (id- 12501479 ) interposto pela parte REQUERIDA, no 

prazo legal. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010569-89.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ OAB - MT0018020A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010569-89.2015.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: CLAUDIO LEME 

ANTONIO Parte Ré: EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 

- SEFAZ MT . Finalidade: Intimar a parte exequente, por todo o teor da 

petição da parte executada de id.: 12544975, para querendo, manifestar o 

que entender de direito, no prazo de cinco dias. Colíder, 04/04/2018. SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 102270 Nr: 3745-22.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RAMOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA PERAL DA 

SILVA - OAB:13404/MT

 Vistos.

Ante o teor dos pedidos de fls. 68 e 70, HOMOLOGO a desistência das 

testemunhas comuns Rogerio Pereira e Geovani Julião.

Encerrada a instrução processual, converto as alegações finais orais em 

memoriais escritos, no prazo de 05 (cinco) dias sucessivos, primeiro ao 

Ministério Público e depois à defesa.

 Com o aporte dos memoriais escritos, venham-me os autos conclusos 

para sentença.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 105071 Nr: 1407-41.2017.811.0009

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE SANCHES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA PERAL DA 

SILVA - OAB:13404/MT

 Vistos.

Ante o teor dos pedidos de fls. 43 e 45, HOMOLOGO a desistência da 

testemunha comum Aluízio Pereira Morais.

Designo audiência de instrução e julgamento para o interrogatório do réu 

CARLOS HENRIQUE SANCHES OLIVEIRA para o DIA 30 DE MAIO DE 2018, 

ÀS 10H.

Intimem-se pessoalmente o réu e a defesa.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 100411 Nr: 2477-30.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE 

COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON BARRETO MANGOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA PERAL DA 

SILVA - OAB:13404/MT

 Vistos.

Ante o teor dos pedidos de fls. 54 e 56, HOMOLOGO a desistência da 

testemunha comum Gerson dos Santos Santana.

Designo audiência de instrução e julgamento para interrogatório do réu 

ANDERSON BARRETO MANGOLIN para o DIA 30 DE MAIO DE 2018, ÀS 

14H.

Intimem-se pessoalmente o réu e a defesa.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 103381 Nr: 185-38.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHYONATHAN NUNES DE SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYME RODRIGUES DE 

CARVALHO JUNIOR - OAB:MT-3735, LUANA CRISTINA DE ARAUJO 

CANOVA - OAB:17820/MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 104 e art. 107, inciso V do CP, 

c.c. o art. 24, “caput” e art. 50 do CPP, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE 

de JHYONATHAN NUNES DE SOUZA DA SILVA quanto ao(s) crime(s) 

previsto(s) no(s) art(s). 129, “caput”, do Código Penal, em face da 

renúncia expressa ao direito de representação do(a) ofendido(a).IV - 

DISPOSIÇÕES FINAISDeixo de condenar a parte ré em custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, em face do provimento específico 

extintivo da punibilidade e do previsto no art. 3º, inciso IV, da Lei Estadual 

7.603/01, art. 44, inciso I, da Lei 8.625/93 e art. 73, inciso I, da Lei 

Complementar Estadual 27/93.Cientifique-se o Ministério Público. Nos 

termos do art. 317, § 4º, da CNGC, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Em razão do reduzido número de servidores desta unidade 

judicial, sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso necessário. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002298-45.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY CRISTINA PAVARIN FRANCISCATO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Número do Processo: 

1002298-45.2017.8.11.0009 EXEQUENTE: EDSON FRANCISCO DONINI 

EXECUTADO: KELLY CRISTINA PAVARIN FRANCISCATO Vistos. As 

partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas 

partes, que passa a ser parte integrante desta sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o 

feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

NCPC. Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios 

nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Nos 

termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. 

Publique-se. Registre-se. Arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se. Colíder, 27 de março de 2018.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37977 Nr: 2675-29.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO VITORIO ORSO, ERNANI ORSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069- MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos, com o fim de intimar 

a(s) parte(s) do retorno dos autos para 1ª Instância afim de requerer(em) 

o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115384 Nr: 15-18.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LEOZIR DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 5447B

 1- Intimem-se as partes para que apresentem as alegações finais.

 2- Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 2457 Nr: 72-37.1998.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDOLIN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Deixo de realizar buscas nos sistemas RENAJUD e INFOJUD, pois a parte 

interessada não demonstra nos autos que realizou diligências a fim de 

encontrar bens do requerido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA PELO 

SISTEMA INFOJUD PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA PENHORA – 

EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS – DECISÃO FUNDAMENTADA 

– POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É 

cabível o requerimento de informações à Receita Federal para a 

localização de bens do executado, tão-somente, na hipótese de restarem 

exauridos pelo credor os meios ordinários de localização de bens 

passíveis de penhora.

(AI 97507/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Não consta nos autos nenhuma certidão emitida pelo DETRAN informando 

que a parte requerida não possui veículos bem como não existe nenhuma 

certidão emitida pelo cartório de registro de imóveis informando a parte 

não é proprietária de imóveis, assim sendo, indefiro a solicitação.

 A parte exequente deverá indicar bens à penhora no prazo de 05 dias. 

Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, 

fica desde já determinada a suspensão do presente feito com fundamento 

no artigo 921 do CPC.

Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, determino o 

arquivamento dos autos.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 70930 Nr: 3449-54.2014.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAMA BRASIL S/A, HACKMANN, COSTA E 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASCAMPO INSUMOS E PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HACKMANN 

RODRIGUES - OAB:18660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12529-A MT

 Intimação do exequente de que foram arquivadas em pasta própria as 

declarações de imposto de renda do executado podendo ser consultado 

por Vossa Senhoria nesta secretaria, bem como intimá-lo para, no prazo 

legal, manifestar-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61755 Nr: 3609-50.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERI GHEDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JÚNIOR - 

OAB:9.059/MT, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6.057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17.147/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14687, MICHELL ANTONIO BREDA - OAB:MT 16.990

 Intimar a parte exequente para manifestar, no prazo legal, com relação a 

impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 137/140.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 28845 Nr: 2900-54.2008.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILKE & SILVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:Sub. Proc. Gera

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Deixo de realizar buscas no sistema INFOJUD, pois a parte interessada 

não demonstra nos autos que realizou diligências a fim de encontrar bens 

do requerido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA PELO 

SISTEMA INFOJUD PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA PENHORA – 

EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS – DECISÃO FUNDAMENTADA 

– POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É 

cabível o requerimento de informações à Receita Federal para a 

localização de bens do executado, tão-somente, na hipótese de restarem 

exauridos pelo credor os meios ordinários de localização de bens 

passíveis de penhora.

(AI 97507/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Não consta nos autos nenhuma certidão emitida pelo DETRAN informando 

que a parte requerida não possui veículos bem como não existe nenhuma 

certidão emitida pelo cartório de registro de imóveis informando a parte 

não é proprietária de imóveis, assim sendo, indefiro a solicitação.

A parte exequente deverá indicar bens à penhora no prazo de 05 dias. 

Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, 

fica desde já determinada a suspensão do presente feito com fundamento 

no artigo 921 do CPC.

Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, determino o 

arquivamento dos autos.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 24192 Nr: 1610-38.2007.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADALENA NEGRI CADORE, JOSÉ ODIL DA 

SILVA, IZABEL WINGENBACH DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 28 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que nos autos foi requerido o 

cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa, e que tal 

petição se encontra devidamente instruída com o demonstrativo de 

cálculo, razão pela qual INTIMO a parte executada para pagar o débito, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver, sob pena de multa de 

10% e honorários advocatícios no mesmo montante. CERTIFICO também 

que neste momento realizo a mudança de classe processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 25888 Nr: 60-71.2008.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:7657-B/MS, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de pedido de constrição de veículo pelo sistema 

RENAJUD feito pela parte autora nos presentes autos. Ocorre que o 

RENAJUD é um sistema em que se propicia a realização de um bloqueio no 

cadastro dos veículos em nome do proprietário, porém não serve a 

realização de penhora, pois em caso de bens móveis a penhora deve ser 

concreta e não simplesmente no sistema, devendo o credor indicar o local 

em que se encontram os veículos. Sendo assim, indefiro o acesso ao 

RENAJUD, pois o credor não indicou a localização do veículo e nem 

mesmo se há veículos em nome do executado. Deixo ainda de realizar 

buscas no sistema INFOJUD, pois o exequente não demonstra nos autos 

que realizou diligências a fim de encontrar bens do requerido. RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.421.514 - MG (2013/0392822-5) Brasília (DF), 30 de abril 

de 2015. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator(STJ - REsp: 

1421514 MG 2013/0392822-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 12/05/2015) A parte exequente deverá 

indicar bens à penhora no prazo de 05 dias. Caso a parte não se 

manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, fica desde já 

determinada a suspensão do presente feito com fundamento no artigo 921 

do CPC. Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, 

determino o arquivamento dos autos. P. I. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 68909 Nr: 2209-30.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. CASTILHO & CIA. LTDA - ME, MARCO 

ALESSANDRO CASTILHO, ELANGE APARECIDA PEREIRA CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que a petição de ref: 54, embora informe conter anexo com o 

comprovante de pagamento referente a diligência do oficial de justiça, não 

possui o referido anexo. De forma que impulsiono o presente feito a fim de 

intimar a parte exequente para juntar, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

comprovante do pagamento da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 15644 Nr: 762-22.2005.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEDALVA FERREIRA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

demonstrativo de cálculo discriminado e atualizado do débito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 2166 Nr: 2-25.1995.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELM & CIA LTDA, ROMUALDO DE ANDRADE 

KELM
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ORLANDO DE 

ANDRADE KELM - OAB:67226/RS

 Vistos.

Certifique-se a secretaria a existência de valores depositados vinculados 

a estes autos.

Após, realize-se o levantamento dos valores existentes em favor da 

exequente, por meio de alvará eletrônico judicial, a ser creditado na conta 

indicada às fls. 1151.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 1929 Nr: 1131-89.2000.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ERISTEU DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Deixo de realizar buscas no sistema INFOJUD, pois o 

exequente não demonstra nos autos que realizou diligências a fim de 

encontrar bens do requerido. RECURSO ESPECIAL Nº 1.421.514 - MG 

(2013/0392822-5) (...) Brasília (DF), 30 de abril de 2015. MINISTRO MARCO 

AURÉLIO BELLIZZE, Relator(STJ - REsp: 1421514 MG 2013/0392822-5, 

Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 

12/05/2015) Ademais, infere-se da argumentação do requerente que não 

se conforma com o entendimento deste juízo, no entanto, cabe ressaltar 

ao requerente que não esta se considerando a necessidade do 

exaurimento de diligências possíveis pelo credor para o deferimento do 

pedido de busca, mas sim, a falta de comprovação de realização de 

quaisquer diligências por parte deste. Desta feita, a parte autora não 

demonstrou nos autos a realização de diligências para fins de descobrir 

quais são os bens que o executado possui em seu nome. Não é o poder 

judiciário quem deve realizar as buscas, primeiro o interessado realiza as 

buscas que lhe são possíveis e depois informa ao juízo o que foi 

encontrado para que seja determinada a indisponibilização do bem, a 

penhora, ou restando infrutíferas as buscas, sejam realizadas as 

tentativas de buscas pelo judiciário Pensar de maneira inversa é colocar 

sobre o poder judiciário a responsabilidade para encontrar bens do 

credor. A parte exequente deverá indicar bens à penhora no prazo de 05 

dias. Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado ou não indique 

bens, fica desde já determinada a suspensão do presente feito com 

fundamento no artigo 921 do CPC. Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a 

parte se manifeste, determino o arquivamento dos autos. P. I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36210 Nr: 907-68.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORATIN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090 - A/MT, FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 18473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:21442 

OAB/MT

 Vistos.

Tendo em vista a penhora realizada a maior, conforme cálculo de fls. 340, 

determino a liberação do excesso, em favor do banco executado, 

devendo ser transferido para a conta bancária informada às fls. 367.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39259 Nr: 273-38.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBRAIM SARTORI, ESPÓLIO DE ADUILIO 

SARTORI, NOEMI TERESINHA SARTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MUCCI LOUREIRO DE 

MELO - OAB:144880/SP, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA 

- OAB:53612/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos.

Trata-se de ação na qual o autor pediu a extinção do feito em razão de 

acordo firmado administrativamente entre as partes.

Decido.

Tendo em vista a manifestação da parte autora, homologo a desistência e 

extingo a demanda sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, declaro extinto, sem resolução de mérito, os presentes 

autos.

Após o trânsito, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

Custas remanescentes pela parte autora.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 33070 Nr: 1256-08.2010.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉCIO TÁVORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO LUIZ CAMPOS, HUMBERTO MATIAS, 

GILMAR MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JABER CLEDSON DA SILVA - 

OAB:9.720/MS, RANULFO DE AQUINO NUNES - OAB:2242/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VITOR BRAGA - 

OAB:8443, FABIANO REZENDE - OAB:11847-B

 Vistos.

Enumerem-se as folhas dos autos.

Tendo em vista a inércia da parte autora em retirar a carta precatória 

expedida para inquirição das testemunhas (fls. 358 – a enumerar), declaro 

encerrada a instrução processual.

Determino a intimação das partes para apresentação de suas alegações 

finais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60763 Nr: 2555-49.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JM COMÉRCIO DE INFORMÁTICA, CELULARES E 

TRANSPORTES LTDA ME, JUCEMERI GEREMIA, KATIA COSTA TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:7657-B/MS, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A, 

THIAGO SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/MT

 Vistos.

Equivocada a manifestação do banco executado às fls. 489/490, tendo em 

vista que os valores depositados às fls. 389 referem-se aos honorários 

sucumbenciais, pertencentes à patrona da parte exequente.

Já o bloqueio realizado às fls. 487, refere-se aos valores a serem 

restituídos pelo banco executado em favor do exequente, em razão dos 

valores pagos à maior, conforme laudo pericial de fls. 445.

Assim, indefiro o pedido de fls. 489/490.

Por fim, considerando que os valores executados nos presentes autos 

encontram-se depositados, deve ser declarado quitado o débito.

O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil declara que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

Tendo em vista o pagamento do débito, julgo e declaro extinto o processo, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102305/4/2018 Página 389 de 689



com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se alvará para liberação dos valores de fls. 387/487 em favor do 

exequente.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39974 Nr: 992-20.2012.811.0046

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIDERA SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO ADANIR GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO RUBENS FRANCO 

TEIXEIRA - OAB:MG 82357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 52/53, devendo ser alterado o polo ativo da 

demanda, bem como seja cadastrado o novo procurador da parte autora.

Após, aguarde-se o decurso do prazo de 15 dias para manifestação da 

parte.

Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37271 Nr: 1970-31.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI GIONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069- MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, MAURO 

ROSALINO BREDA - OAB:MT/14.687

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A/MT, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:7657-B/MS, MARIA LUCILA GOMES - OAB:5835-A/MT, THIAGO 

DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 Vistos.

Às fls. 397/398 o douto advogado renunciou ao encargo de patrocinar a 

defesa do Requerente, o qual se encontra ciente, conforme assinatura, 

contudo até o presente momento a parte autora não constituiu novo 

patrono.

Tendo em vista que o prazo previsto no art. 112, § 1°, do CPC já expirou, 

intimem-se pessoalmente o Requerente para constituir novo advogado, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39181 Nr: 196-29.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIDERA SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO ADANIR GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B, MAURO RUBENS FRANCO TEIXEIRA - OAB:MG 82357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069- MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, 

MAURO ROSALINO BREDA - OAB:MT/14.687, VALESKA FERNANDA DA 

CAMARA LINHARES - OAB:MT/14988A

 Vistos.

Às fls. 239/240, o douto advogado deseja renunciar ao encargo de 

patrocinar a defesa do requerido Elio Adanir Giongo, juntando a carta de 

renúncia.

No entanto, verifico que referida carta de renúncia foi recebida e assinada 

pelas pessoas de Vanderlei Giongo e Monica Giongo, sendo que ambos 

não fazem parte da relação processual.

Segundo a regra trazida no artigo 5º, § 3º do Estatuto da OAB, o 

advogado deverá comunicar formalmente seu mandante, e ainda, ficará 

responsável pelo processo pelo prazo de 10 dias após a notificação, 

senão vejamos:

Art. 5º O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do 

mandato.

(...)

§ 3º O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os dez 

dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo 

se for substituído antes do término desse prazo.

Sendo assim, indefiro o pedido, devendo o douto advogado proceder a 

notificação do requerido para que, após o prazo de 10 dias em que ainda 

ficará responsável pelo processo, possa se verificar a possibilidade de 

sua intimação para que constitua outro procurador.

Sem prejuízo, defiro o pedido de fls. 241/242, devendo ser alterado o polo 

ativo da demanda, bem como seja cadastrado o novo procurador da parte 

autora, devendo ainda manifestar-se nos autos, requerendo o que 

entender cabível, no prazo de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 93733 Nr: 3725-17.2016.811.0046

 AÇÃO: Boletim de Ocorrência Circunstanciada->Procedimentos 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAF, VEPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVANILDE GUADAGNIN - 

OAB:4406/RO, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 Vistos.

Determino a intimação do patrono da menor infratora, Dr. Rodrigo Moura de 

Vargas (Fls. 24), para que apresente as competentes alegações finais, no 

prazo legal.

Decorrido o prazo sem manifestação, desde já determino a intimação 

pessoal da menor, na pessoa de sua representante legal, para que 

constitua novo patrono, no prazo de 15 dias, sendo que em caso de 

inércia será nomeada a Defensoria Pública para que patrocine sua defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 28978 Nr: 2889-25.2008.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA, KAREN TIEMI 

FREITAS ANBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO LUIS MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Manzano Junior - 

OAB:8.688-MT, KAREN TIEMI FREITAS ANBO - OAB:14097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Rogério Schmidt - 

OAB:4.032/RO

 Sentença

Vistos.

Cuida-se de cumprimento de sentença movida por OSMAR ARCÍDIO 

MAGGIONI, ALEXANDRE VIEGAS e LUIS ARMANDO MAGGIONI em face 

de FERNANDO LUIS MATOS, ambos devidamente qualificados nos autos.

Consta dos autos que as partes entabularam acordo, motivo pelo qual 

requerem a extinção do feito (fls. 328/330).

Decido.

Tendo em vista a composição das partes, homologo por sentença o 

acordo celebrado, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, sendo 

que suas cláusulas e condições ficam fazendo parte desta decisão e 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 

487, III, b, do CPC.

Custas e honorários conforme acordo.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, arquivando-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38818 Nr: 3516-24.2011.811.0046

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINHA VERDE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEVISON BARBOSA SIMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO HERRERA ALVES DE 

MORAES - OAB:OAB/SP 295.549, GUILHERME VILELA DE PAULA - 

OAB:OAB/MT 17447-A, MARCO VANIN GASPARETTI - OAB:OAB/SP 

207.221, ROBERTO VENESIA - OAB:OAB/RO 4716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGENOR MARTINS - OAB:RO - 

654/A

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença onde o exequente requer o 

pagamento de honorários advocatícios.

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com aviso 

de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não tiver 

procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses do 

§1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 15 

dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que em 

não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, certifique-se e 

expeça-se, desde, então, mandado de penhora e avaliação.

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

CPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente penhorados.

 Determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença, bem como seja certificado a 

existência de custas pendentes.

 P. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60044 Nr: 1782-04.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RIBAMAR ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE APARECIDA DE 

OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:12.090 - A/MT

 Sentença

Vistos.

Cuida-se de Ação Ordinária Declaratória de Revisão Contratual movida por 

JOSÉ RIBAMAR ALVES DE SOUZA em face de BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Consta dos autos que as partes entabularam acordo, motivo pelo qual 

requerem a extinção do feito (fls. 278/279).

Decido.

Tendo em vista a composição das partes, homologo por sentença o 

acordo celebrado, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, sendo 

que suas cláusulas e condições ficam fazendo parte desta decisão e 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 

487, III, b, do CPC.

Nos termos do acordo, determino a liberação dos valores depositados nos 

autos em favor do banco requerido, devendo este providenciar a baixa no 

gravame do veículo, no prazo de 10 dias.

Custas e honorários conforme acordo.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, arquivando-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 31792 Nr: 39-27.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI CÉSAR JOBINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos.

Trata-se de ação de execução de titulo extrajudicial proposta por BANCO 

BRADESCO S/A, em face de DARCI CESAR JOBINS, que teve a sua dívida 

revisada por sentença no processo de n. 222-61.2011.811.0046, Código 

35528.

 Assim, verifica-se que ocorreu a perda superveniente do objeto, em 

razão de sentença prolatada nos autos ação revisional de contrato de 

código 35528, já que em razão da sua natureza dúplice, foi deferido o 

prosseguimento da execução do título naqueles autos.

 Assim, deferido o pedido de execução do título nos autos da ação 

revisional, a presente ação perde o objeto, tendo em vista que o mesmo 

título não poderá ser executado duas vezes.

Ante o exposto, declaro extinto, sem resolução de mérito, os presentes 

autos.

Por prudência, e a fim de garantir o crédito do exequente, determino que a 

penhora realizada às fls. 29 seja transferida para os autos código 35528, 

devendo ser acostado cópia do auto de penhora naquele feito.

Custas remanescentes pela parte autora.

P. R. I. C.

Após o trânsito, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35528 Nr: 222-61.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI CÉSAR JOBINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Vistos.

O requerido juntou memória discriminada e atualizada do alegado crédito 

com o requerente em relação ao contrato revisionado nestes autos às fls. 

162/173.

 Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Em razão da natureza dúplice da ação declaratória de revisão de contrato, 

plenamente possível a execução da sentença pelo requerido, frente ao 

princípio da instrumentalidade, que suprime formalidades injustificáveis, e 

ao princípio da celeridade da prestação jurisdicional, de modo a dizimar 

razão para propositura de novo processo para satisfação do crédito.

Isso porque a sentença é ao mesmo tempo preponderante declaratória e 

executiva lato sensu (obrigação de pagar), uma vez que não houve 

anulação do contrato, persistindo a obrigação contratual entre as partes.

Nesse sentido a jurisprudência da Corte Superior:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE 

CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO. EXEGESE 

DO ART. 475-N DO CPC. 1. "A sentença declaratória em ação de revisão 

de contrato pode ser executada pelo réu, mesmo sem ter havido 

reconvenção, tendo em vista a presença dos elementos suficientes à 

execução, o caráter de "duplicidade" dessas ações, e os princípios da 

economia, da efetividade e da duração razoável do processo." (STJ. REsp 

1309090/AL, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

06/05/2014, DJe 12/06/2014) .

Outrossim, considerando que tal execução é ilíquida, antes de se proceder 

o cumprimento de sentença, necessária a liquidação, como ato preliminar 

para fixação do valor da obrigação.

Desta feita, intime-se o devedor para no prazo de 10 dias, manifestar-se 

acerca do cálculo apresentado pelo credor para fins de liquidação de 

sentença, sob pena de o silêncio importar em concordância tácita quanto 

os valores apresentados, bem como quanto eventuais valores 

depositados em juízo.

 Com a manifestação do devedor, conceda-se vistas dos autos ao credor, 

pelo prazo de 10 dias. Certificada a desídia daquele, voltem-me os autos 

conclusos.

Sem prejuízo de tais providências, remetam-se os autos ao Contador 

Judicial para cálculo das custas finais do processo.
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Ainda, determino a liberação dos valores incontroversos depositados em 

juízo pelo requerente, em favor do banco requerido.

Por fim, liberem-se os valores depositados a título de honorários 

sucumbenciais às fls. 161, em favor do peticionante de fls. 181/182.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 64163 Nr: 2313-56.2013.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPASTORIL TIRAJÚ S.A/AGROPASTORIL 

COMODORO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DOS SANTOS BERALDO, EVA 

APARECIDA RODRIGUES BERALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR AUGUSTO GULARTE 

CARVALHO - OAB: 24.366/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/MT

 Vistos.

Tendo em vista que já decorreram os 60 dias solicitados pela parte 

requerida para o depósito dos valores referentes aos honorários periciais 

(fls. 813-verso), determino a intimação do polo passivo para que 

comprove nos autos o depósito dos referidos valores, no prazo de 05 

dias, sob pena de perda da prova.

Acostando aos autos o comprovante, intime-se o perito para que dê início 

aos trabalhos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 21186 Nr: 2229-02.2006.811.0046

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERALDO BENEDETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA 

MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 Vistos.

1 – Certifique-se a tempestividade da presente impugnação ao 

cumprimento de sentença.

 2 – Caso tempestiva, desde já determino a intimação do exequente para 

que se manifeste sobre a impugnação no prazo de 15 (quinze) dias.

3 – Após, venham os autos conclusos para verificar se é o caso de 

julgamento imediato.

4 – Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 73570 Nr: 528-88.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSDH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 73570

Vistos em correição.

 Trata-se de Execução de valores fixados a título de pensão alimentícia 

interposta por TAYLA CECILIA SOUZA PINKOWSKI por meio de sua 

representante legal em face de ALTEVIR PINKOWSKI JUNIOR todos 

devidamente qualificados.

 Citado, apresentou o requerido comprovantes de pagamento.

Após as partes convencionaram acerca do débito discutido nos autos de 

ref. 37.

Empós, informou o exequente que o executado não cumpriu com o 

“quantum” acordado em audiência.

Posteriormente informou a exequente a existência de valores em atraso a 

título de pensão alimentícia devidos pelo executado.

Intimado para efetuar o adimplemento do débito remanescente apresentou 

o executado comprovantes de pagamento nos autos.

Vieram os autos conclusos para correição.

É o relato do necessário.

1) Intime-se a parte exequente por meio de seu advogado constituído, 

mediante publicação no diário da justiça eletrônico, para que no prazo de 

15 (quinze) dias manifeste-se a respeito dos comprovantes de pagamento 

apresentados pelo executado;

2) Após, REMETAM-SE os autos na forma eletrônica ao Ministério Público 

para manifestação em 30 (trinta) dias na forma do art. 698, CPC.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 16 de fevereiro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 119373 Nr: 1730-95.2018.811.0046

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ZANELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO FISCAL JOSAFA JACOB (XII DE 

OUTUBRO-MT/RO), EDSON BOTELHO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - 

OAB:19.996-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o deferimento da liminar na decisão de ref: 04, bem como 

a expedição do mandado de notificação e intimação de ref: 07, impulsiono 

o presente feito com a finalidade de intimar o impetrante para recolher o 

valor da diligência, conforme a partaria em anexo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36900 Nr: 1599-67.2011.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E 

VETERINÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISE MARIA SEFRIN CADORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - 

OAB:19.996A/MT, NEUZA DETOFOL FOLETO - OAB:4313/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista a petição em conjunto juntada nos autos, determino a 

suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias nos termos do artigo 

313, II, do CPC sendo que, escoado o prazo, intime-se as partes para se 

manifestarem no prazo comum de 5 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 22819 Nr: 327-77.2007.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMITRI HENRIQUE GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DA SILVA MESSIAS - 

OAB:59-B

 VISTOS EM CORREIÇÃO.,

Trata-se de processo crime em que foi deferido ao denunciado o benefício 
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da suspensão condicional do processo.

Verifica-se no feito que o denunciado cumpriu integralmente as condições 

impostas, transcorrendo o prazo de suspensão condicional do processo 

sem revogação.

Posto isso e em consonância com o parecer ministerial, nos termos do 

artigo 89, § 5º, da Lei 9.099/95, declaro extinta a punibilidade de DIMITRI 

HENRIQUE GONÇALVES.

Com o trânsito em julgado, feitas as anotações e baixas necessárias, 

arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 26812 Nr: 973-53.2008.811.0046

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARIA DE OLIVEIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SORAIA SEBBEN BRAZ 

COSTA - OAB:18339/MT, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de ação de inventário em que a parte inventariante requer a 

extinção da ação, por desistência, informando que as partes irão proceder 

a partilha extrajudicialmente.

Em síntese, é o relatório.

 Decido.

Em análise aos fólios, percebo que a parte requerente informa a 

desistência da demanda, pugnando pela homologação desta, nos moldes 

do art. 485, inciso VIII, do NCPC.

Em face do exposto, julgo extinto o processo sem julgamento do mérito, 

com fulcro no art. 485, inciso VIII, do NCPC.

Eventuais custas finais pelo inventariante. Sem honorários.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, arquivando-se os autos, após as 

baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 21205 Nr: 2249-90.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIUSEPPE PASQUALE CANDELORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO BERTOGLIO - OAB:, 

FAUSTO LUÍS MORAIS DA SILVA - OAB:36427/PR, HENRIQUE 

JAMBISKI PINTO SANTOS - OAB:SP/31694, JOSÉ TADEU DE ALMEIDA 

BRITO - OAB:, KELLEN CRISTINA BAMBONATO SANTOS ARAÚJO - 

OAB:36778/PR, LUCIANA ESTEVES MARAFÃO - OAB:, OSMAR 

ANTONIO RODRIGUES DE VASCONCELOS - OAB:, PÉRICLES 

LANDGRAF ARAÚJO DE OLIVEIRA - OAB:6.005A, ROBSON FERREIRA 

DA ROCHA - OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela Fazenda Nacional em 

desfavor de Giusepe Pasquale Candeloro.

Petição de fl. 203 em que a parte exequente informa que foi efetuado o 

pagamento do débito.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Havendo o devedor adimplido o montante exequendo, consoante se pode 

constatar por meio do petitório de fl. 203 a extinção do feito é medida que 

se impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTO a presente execução e a faço com fulcro nos 

termos do art. 924, II c/c art. 925 ambos do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se se há valores pendentes de 

levantamento no feito, em caso negativo arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Eventuais custas finais pelo executado.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 78647 Nr: 2624-76.2015.811.0046

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, 

TREVO PARTICIPAÇÕES S/A, TREVO PEÇAS E SERVIÇOS PARA 

AUTOMOVEIS LTDA- ME, TREVO TERRAPLANAGEM LTDA, ALM 

INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, TREVO TRANSPORTES E 

LOGÍSTICA LTDA, TRR COMODORO DIESEL LTDA, TRV TRANSPORTES E 

LOGÍSTICA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, FAZENDA PÚBLICA FEDERAL, MUNICÍPIO DE 

COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL, COOPERATIVA DE CREDITO DO 

SUL DE RONDONIA LTDA- SICOOB CREDISUL, PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAMPO GRANDE, PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE, BANCO FIDIS 

S.A, SCANIA BANCO SA, PETRÓLEO SABBÁ S.A, RAIZEN COMBUSTIVEL 

S.A, AUTO SUECO CENTRO-OESTE CONCESSIONARIA DE VEÍCULOS 

LTDA, MARIANO DISTRIBUIDORA, ferreira de sousa&barcelos ltsa-me, 

Banco triângulo s.a, HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO, 

PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, BANCO RODOBENS S/A, NOMA 

DO BRASILS/A, C.C.L.A.A. DO SUDOESTE - SICREDI SUDOESTE MT, 

FINVEST - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADOS, Banco de lage Landen Brasil S.A, CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL,, FÓRMOLA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA, DANIELE 

COSTA PAIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT - 5.222, 

MARCO ANDRE HONDA FLORES - OAB:9708 A/MS, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO IVÀN ZACKIDASLKI 

- OAB:, ANA MARIA BARCELOS FILHA - OAB:34095, ANDRÉYA MONTI 

OSÓRIO - OAB:12605, BETTANIA MARIA GOMES PEDROSO HARLOS - 

OAB:6.522/MT, CARLOS EMÍLIO BIANCHI NETO - OAB:, CHRISSY LEAO 

GIACOMETTI - OAB:15596, CLEBER TADEU YAMADA - OAB:19012, 

CRISTIANE TESSARO - OAB:1562/RO, DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:232.070/SP, DIEGO OSMAR PIZZATTO - OAB:11094, felipe 

navega medeiros - OAB:217017, fernanda vieira capuano - 

OAB:150345, FERNANDO DENIS MARTINS - OAB:184.424/SP, GERALDO 

FONSECA DE BARROS NETO - OAB:206438, GILBERTO RONDON 

BORGES - OAB:16606, JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - 

OAB:257.907/SP, JOÃO CELESTINO CORRÊA DA COSTA NETO - 

OAB:4611-B/MT, jose augusto de rezende - OAB:28868, JUSCILENE 

VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/O, KARINA RIBEIRO NOVAES - 

OAB:197.105/SP, leandro garcia - OAB:210137, MARCO ANDRÉ 

HONDA FLORES - OAB:, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:MT/8.184-A, RODOLPHO VANCINI - OAB:SP 2017,402, RODRIGO 

SARNO GOMES - OAB:203.990/SP, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - 

OAB:208.972/SP, william carmona maya - OAB:257.198

 Código nº. 78647

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos verifico que foi feita sua conclusão para 

assinatura de alvará judicial para levantamento de valores, no entanto, 

verifico que na publicação de expediente de ref.602 constou a revelia da 

decisão de ref.594, a publicação errônea com número e inscrição na OAB 

do advogado Rodolpho Vannucci (OAB/SP 217.402).

Nessa toada, tenho por bem cancelar o alvará expedido, pois conforme 

constou expressamente naquele decisum, geraria nulidade a não 

publicação correta.

Nessa senda, atente-se a secretaria para não incorrer no mesmo erro o 

que causa prejuízo às partes.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 03 de abril de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 28628 Nr: 2703-02.2008.811.0046

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CARVALHO DE ARAUJO, MARIA HELENA DE 

ARAÚJO, GERALDO CARVALHO DE ARAÚJO, MARIA JOSÉ ARAUJO, 

MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR TRENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DE ANDRADE KELM 

- OAB:9639B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora pessoalmente, para o fim de dar o devido 

impulsionamento do feito em 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40510 Nr: 1524-91.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IVETE DE SOUZA ULIAN, SEBASTIÃO RINALDI, 

CARLOS PEREIRA MAIA, RINALDO MIRANDA CONSTANCI, MÁRCIA B. S. 

GOLEMBIUSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO NATALICIO CANDIDO DA SILVA, 

VALMIR LUIZ MORETTO - PREFEITO MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Guilherme Costa 

Salazar - OAB:11519

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478-A/MT, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 VISTOS, ETC.

Diante do pedido das partes formulado, nessa oportunidade, da 

desistência e da respectiva concordância a extinção do feito é medida que 

se impõe.

 Em face do exposto, julgo extinto o processo sem julgamento do mérito, 

com fulcro no art. 485, inciso VIII, do NCPC.

Eventuais custas ainda não recolhidas pelo requerente. Sem honorários.

Tendo em vista a desistência do prazo recursal, arquivem-se os autos 

com as baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 31662 Nr: 2683-74.2009.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR LANDGRAF JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIDRELÉTRICA COMODORO LTDA, CARLOS 

FERNANDO MARCHI, CARLOS SIMARELLI, ODILA APARECIDA WAITTZ 

SIMARELLI, ANTONIO FRANCISCO REGO JUNIOR, ESPÓLIO DE CARLOS 

ROBERTO MARTIMBIANCO, ESPÓLIO DE VALDIR MASUTTI, CLAÍDES 

LAZARETTI MASUTTI, CARLA CHRISTINA WAITZ SIMARELLI, CARLOS 

SIMARELLI JUNIOR, RENAN SIMARELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAZARO ALFREDO CANDIDO - 

OAB:89904, PEDRO GARCIA TATIM - OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA SIMARELLI MARCHI 

DONADEL - OAB:300207, CARLA CHRISTINA WAITTZ SIMARELLI - 

OAB:SP/129426, ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B, FELIPE ZORZAN 

ALVES - OAB:182184/SP, JOÃO BATISTA NICHELE - OAB:7540-B, 

LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT, RODRIGO SEMPIO 

FARIA - OAB:8.078, Rodrigo Sêmpio Faria - OAB:8078

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Tendo em vista o deferimento do usufruto de compensatórias a este 

magistrado no período compreendido entre 9 a 13 de abril de 2018 e, 

visando o não comprometimento do feito sobrecarregando o magistrado 

substituto, tenho por bem redesignar audiência para o dia 08 de maio de 

2018, às 15h15min.

Cumpra-se conforme determinado em decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 21204 Nr: 2248-08.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIUSEPPE PASQUALE CANDELORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAÚJO DE OLIVEIRA - OAB:6.005A

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela Fazenda Nacional em 

desfavor de Giusepe Pasquale Candeloro.

Petição de fl. 232 em que a parte exequente informa que foi efetuado o 

pagamento do débito.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Havendo o devedor adimplido o montante exequendo, consoante se pode 

constatar por meio do petitório de fl. 232 a extinção do feito é medida que 

se impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTO a presente execução e a faço com fulcro nos 

termos do art. 924, II c/c art. 925 ambos do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se se há valores pendentes de 

levantamento no feito, em caso negativo arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Eventuais custas finais pelo executado.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37106 Nr: 1805-81.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADUINO CORADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEDIR HENRIQUE PALHARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 VISTOS EM CORREIÇÃO,

 Cuida-se de pedido de Homologação de Ação de Execução em que as 

partes Laduino Coradi e Enedir Henrique Palharin pretendem obter a 

chancela judicial da referida avença, em face da composição amigável.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Verifica-se que não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que 

possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se 

apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, já que em 

consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, forte no art. 487, 

inciso III do Código de Processo Civil.

 Custas e honorários conforme acordo.

Após, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 62578 Nr: 668-93.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE PEREIRA DA SILVA, MAYRES DA SILVA 

ARAUJO, MAYLSON DA SILVA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA BRADESCO VIDA E 

PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELÍVIA VAZ SANTOS CASTRIANI 

- OAB:13230 MT, GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONÇALVES - 

OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O

 VISTOS EM CORREIÇÃO,

 Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO ajuizada por MARLENE 

PEREIRA DA SILVA, MAYRES DA SILVA ARAÚJO, MAYLSON DA SILVA 

ARAÚJO em face de SEGURADORA BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA 

S/A, ambos qualificados nos autos.

As partes entabularam acordo acerca do objeto dos presentes autos e 
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requereram a homologação para os devidos fins.

É a síntese necessária.

Decido.

 Afiro a regularidade do acordo entabulado sendo as partes capazes e 

legítimas para tanto. As cláusulas do acordo encontram-se regulares e 

preenche os requisitos legais.

ISTO POSTO, HOMOLOGO o acordo de fls. 209/211 dos presentes autos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão.

Após, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, forte no 

art. 487, inciso III do Código de Processo Civil.

 Custas e honorários conforme acordo.

 Havendo necessidade de expedição de alvará, desde já o defiro, 

conforme acordado entre as partes.

Transitada em julgado, proceda-se a respectiva baixa na distribuição, com 

as anotações de estilo.

Após, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 31189 Nr: 2151-03.2009.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI DANIEL SEBBEN, LAUDEMIR 

ANTÔNIO SEBBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, JOÃO BATISTA NICHELE - OAB:7540-B, LEONARDO 

GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 DELIBERAÇÕES

VISTOS, ETC.

Defiro a expedição de carta precatória consoante endereço de fl. 186, 

para oitiva da testemunha de defesa Gilberto Paes de Farias, com o prazo 

de 30 (trinta) dias para cumprimento, nos termos do §2º, do artigo 222, do 

CPP.

Ainda, visando elucidar os fatos defiro a juntada da documentação 

requerida pela defesa, devendo, a priori, ser carreada até a devolução da 

missiva expedida.

Após, escoado o prazo, vistas às partes para apresentação de alegações 

finais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 94795 Nr: 4238-82.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRTES CADORE MARCOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para que apresente 

o depósito correto do pagamento da diligência para cumprimento. O 

comprovante que consta nos autos, não corresponde ao mesmo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 35719 Nr: 412-24.2011.811.0046

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO NOGUEIRA DE PADUA, DOMINGOS 

SAVIO LIZZI, OSMAR DA SILVA, CLAUDIO GOMES SOARES, ELISEU 

EMENEGILDO, MARCILENE CARRARO, ADÃO MENDES DA SILVA, GILMAR 

MARTINS, CLOVIS LUIZ CAPELETTI, JOÃO FERREIRA DA COSTA, JOSÉ 

APARECIDO SOSSAI, PAULO GOLIM, MOACIR, DECIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICHOLAS SELZLER KLAHOLD - 

OAB:93.237/RS, WESLEY ROBERT DE AMORIM - OAB:6610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B, JULIANO SOUZA QUEIROZ - OAB:7948/MT, LEOPOLDO 

LOADYR DA SILVA JUNIOR - OAB:6757-B MT, NICHOLAS SELZLER 

KLAHOLD - OAB:93.237/RS

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes requeridas, 

na pessoa de seus advogados, para que tenham ciência das petições de 

fls.: 845/846 e 852/853, e, se assim desejarem, apresentarem 

manifestação, dentro do prazo de 15 (quinze) dias.

 Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010040-90.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SUELIM DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO)

MIKAELE SILVA OAB - SP0367381A (ADVOGADO)

SALOLI PAZ GALBIATI OAB - MT0017308A (ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010040-90.2014.8.11.0046; Valor causa: R$ 16.600,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: SUELIM DA SILVA Parte Ré: EXECUTADO: VIVO S.A. 

COMODORO, 4 de abril de 2018. Vistos em correição. Processo em ordem. 

Voltem os autos conclusos após o fim do período correicional para análise 

do requerimento da parte.

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 34/2018-DF

O Doutor Valter Fabrício Simioni da Silva, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO orientação da Divisão de Controle e Informação d a 2ª 

Instância quanto a elaboração de Portarias;

RESOLVE:

Art. 1º - RETIFICAR o artigo 1º da Portaria nº 029/2018-DF, datada de 

16.03.18 , qu e EXONEROU ADRIANA DE ALMEIDA, matrícula n. 28595, 

portador do RG n. 19582951 e CPF n. 027.589.291-39, do cargo de 

Assessor de Gabinete II do (a) Gabinete do Juiz - 3ª Vara - Comarca de 

Jaciara - SDCR , para acrescentar " a partir da publicação".

Art. 2º - RETIFICAR o artigo 2º da referida Por taria que NOMEOU 

ADRIANA DE ALMEIDA, matrícula n. 28595, portador do RG n. 19582951 e 

CPF n. 027.589.291-39, para exercer em comissão o cargo de Assessor 

de Gabinete I do (a) Gabinete do Juiz - 3ª Vara - Comarca de Jaciara - 

SDCR , a partir da assinatura do Termo de Posse e Exercício para 

acrescentar " que deverá ser assinado e editado a partir da publicação 

desta ".

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Jaciara, 4 de abril de 2018

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania

Informação
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SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 159732

Numeração Única: 2124-16.2018.8.11.0010

Unidade de origem: Jaciara

Tipo de ação: Processual

Requerente: Irailton Roberto Paulino

 Advogado(s): -

Requerido: Adelaide Arando

 Advogado(s): -

Srs Advogados:

Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Jaciara para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 14/06/2018 às 14:30

Endereço: Avenida Zé de Bia, s/n, Bairro Aeroporto II, Jaciara-MT, CEP 

78820-000

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000456-90.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA DA SILVA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE OAB - MT0011677A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000456-90.2018.8.11.0010; Valor 

causa: R$ 19.600,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: JOAO PEREIRA DA SILVA FILHO Parte Ré: RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Compulsando a 

peça vestibular, observa-se que a parte demandante endereçou seu 

pedido ao Juizado Especial Cível desta Comarca, sendo a ação, porém, 

distribuída em 26/03/2018 à esta Vara (conforme evento n.º 15158150). 

Ademais, mesmo que o valor atribuído à causa não supere os 40 

(quarenta) salários mínimos, faculta-se a propositura da demanda junto ao 

Juizado Especial. Ainda, o autor, ao argumento de não possuir condições 

financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas de 

ingresso, pleiteou a concessão do benefício processual da gratuidade de 

justiça. Pois bem. De acordo com o art. 98 do CPC, considera-se 

necessitada a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar custas, as despesas processuais e 

os honorários advocatícios. Por outro lado o art. 5º, inciso LXXIV, da 

Constituição da República dispõe que “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”; O art. 98 e ss. do CPC, que trata da assistência judiciária aos 

necessitados, deve ser interpretado tendo por base a Constituição da 

República, razão pela qual a parte deve comprovar sua insuficiência de 

recursos. Sendo as custas judiciárias um recolhimento de natureza 

claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com práticas 

que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego de todo e 

qualquer pedido de assistência. Desta forma, determino que a parte 

demandante emende à inicial, retificando o endereçamento da petição 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, se procedida à emenda, 

no mesmo prazo supra, promova a parte requerente a juntada de 

documentos que comprovem a hipossuficiência alegada, com o fito de 

viabilizar a análise do pedido – forte no § 2º, do art. 99, do CPC - ou 

anexar o comprovante de pagamento das custas de ingresso em 

conformidade com o valor atribuído à causa. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. JACIARA, 4 de 

abril de 2018. LAURA DORILÊO CÂNDIDO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000480-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE FELIX RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO NUNES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000480-21.2018.8.11.0010; Valor 

causa: R$ 954,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[Revisão]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MICHELE FELIX RODRIGUES 

Parte Ré: REQUERIDO: RODRIGO NUNES DE OLIVEIRA Vistos etc. 

Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita. Detrai-se da exordial 

que a parte autora atribuiu valor à causa inferior ao benefício econômico 

pretendido nesta ação, vez que o quantum deve corresponder à soma de 

“12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor”, conforme dispõe o 

artigo 292, III do CPC. Assim, promova o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a correção do valor dado à causa, sob pena de indeferimento da 

petição inicial (Art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. JACIARA, 04 de 

abril de 2018. LAURA DORILÊO CÂNDIDO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000482-88.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA CAMARGO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000482-88.2018.8.11.0010; Valor 

causa: R$ 11.133,32; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156)/[VALOR DA EXECUÇÃO / CÁLCULO / ATUALIZAÇÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ELZA CAMARGO DOS SANTOS 

Parte Ré: EXECUTADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos, etc. Trata-se 

de ação de liquidação de sentença c/c pedido de exibição de documentos 

proposta por ELZA CAMARGO DOS SANTOS em desfavor de YMPACTUS 

COMERCIAL LTDA, ambos qualificados na peça de ingresso. Proferida 

sentença em ação coletiva, a qual carece de comprovação de titularidade 

e liquidação para apuração do quantum devido, esta deve ser realizada no 

Juízo do domicílio do autor, independentemente de onde tenha sido o título 

(sentença) originado, eis que trata-se de ação coletiva. Nesse sentido é a 

jurisprudência do Colendo STJ: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AÇÃO 

COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL NO DOMICÍLIO DO AUTOR. FORO 

DIVERSO DAQUELE DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. 

1. A Corte Especial do STJ fixou, sob o rito do art. 543-C do CPC e da 

Resolução STJ 8/2008, que "a liquidação e a execução individual de 

sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no 

foro do domicílio do beneficiário" (REsp 1.243.887/PR, Rel. Ministro Luis 

Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 12.12.2011). 2. A execução individual 

de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não 

segue a regra geral dos arts. 475-A e 575, II, do Código de Processo Civil, 

pois inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que 

examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento 

das execuções individuais desse título judicial. 3. Obrigar os beneficiados 

pela sentença coletiva a liquidá-la e a executá-la no foro em que a ação 

coletiva foi julgada implica inviabilização da tutela dos direitos individuais. 

4. No mesmo sentido: AgRg na Rcl 10.318/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos 

Ferreira, Segunda Seção, DJe 29.4.2013; CC 96.682/RJ, Rel. Ministro 

Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, DJe 23.3.2010; REsp 

1.122.292/GO, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.10.2010; 

AgRg no REsp 1.316.504/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta 

Turma, DJe 20.8.2013; REsp 1.098.242/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 

Terceira Turma, DJe 28.10.2010 5. Agravo Regimental não provido.” (STJ – 

Edcl no CC: 131618 DF 2013/0399075-0, Relator: Ministro HERMAN 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102305/4/2018 Página 396 de 689



BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/04/2014, S1 – PRIMEIRA SEÇÃO, Data 

de Publicação: DJe 17/06/2014). Negritei. No caso em tela, a demandante 

endereçou seu pedido a este juízo de Jaciara/MT – distribuição do 

processo em 28/03/2018 – sendo que reside no Distrito de Santa Elvira, 

pertencente ao município de Juscimeira/MT, conforme documentos de 

fls.18. Dessa forma, esclareça a requerente, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, o motivo que o levou a distribuir o procedimento nesta Comarca, sob 

pena de declínio de competência à Comarca de Juscimeira/MT. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

JACIARA, 4 de abril de 2018. LAURA DORILÊO CÂNDIDO Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 71849 Nr: 12498-96.2015.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMELINO INACIO SILVA, BERENICE ROSA LONGUIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALTO CLARO DE SOUZA, APARECIDA DAS 

GRAÇAS DE JESUS, NELSON NUNES SOUZA, AUGUSTO VINICIUS DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. (...).Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como 

pontos controvertidos a demonstração dos requisitos do usucapião 

extraordinário: lapso temporal, inexistência de oposição e animus 

domini.DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

17/05/2018, às 14h00min.Fixo o prazo comum de 05 (cinco) dias úteis 

para apresentação de rol de testemunhas (que deverá conter, sempre que 

possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de 

identidade e endereço completo da residência e do local de trabalho), sob 

a pena de preclusão.As testemunhas deverão ser ao máximo de três para 

cada parte (§6º, Art. 357, NCPC). Somente será admitida a inquirição de 

testemunhas em quantidade superior na hipótese de justificada 

imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos 

distintos.Intimem-se, via mandado, as testemunhas arroladas pela DPE e 

pelo MPE.Ciência à DPE e ao MPE.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Jaciara-MT, 03 de abril de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 92134 Nr: 2439-78.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO HENRIQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Móveis Romera LTDA, MOTOROLA MOBILITY 

COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA 

- OAB:12853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Fonseca de Mello 

- OAB:222.219 - SP, DIOGO LOPES VILELA BERBEL - OAB:41766 PR, 

GUSTAVO DE REZENDE MITNE - OAB:52997PR, PAULO BIZ FARIA - 

OAB:75679PR

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Petição retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 85741 Nr: 5021-85.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO FERREIRA SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do NCPC, 

resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na petição 

inicial pelo que CONDENO a autarquia ré a restabelecer o auxílio-doença 

ao autor, cuja data de início deve retroagir à data da cessação 

(24/11/2016).Observe-se que os valores deverão ser atualizados 

monetariamente e com juros de mora desde a data em que seria devido 

cada pagamento. Ainda, as condenações impostas à Fazenda Pública de 

natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de 

correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da 

Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros 

de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança (art. 1º - F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 

11.960/2009)(Tema 905 dos recursos repetitivos – Recurso Especial n.º 

149.514.6/MG). Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 

9.289/96, art. 1º, §1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. Condeno o INSS ao 

pagamento de honorários advocatícios do advogado da parte ex adversa 

em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme 

entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior 

Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas).Embora tenha sido proferida contra a Fazenda Pública, melhor 

analisando o caderno processual e o teor deste “decisum”, esta sentença 

não se submete ao reexame necessário, nos termos do inciso I, do §3º, do 

art. 496, do NCPC.Transitada em julgado, após cumpridas as formalidades 

de praxe, arquivem-se os autos com a devida baixa.Jaciara - MT, 03 de 

abril de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 97636 Nr: 4968-70.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EDUARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro, por ora, o pedido de busca de endereço da parte requerida, 

mormente porque é sabido e ressabido que cabe a parte autora realizar 

diligências para localizar endereço da parte adversa.

Assim, compete ao autor promover todas as diligências no sentido de 

localizar o requerido não se justificando que o autor transfira integralmente 

ao Judiciário o ônus de sua localização. A intervenção judicial, por meio de 

pesquisas, expedição de ofícios a órgãos públicos ou empresas privadas 

solicitando informações sobre o endereço de parte, deve ser medida 

excepcional, somente realizada após efetiva comprovação do exaurimento 

das diligências possíveis pelos autores, o que não se deu no presente 

caso.

Posto isso, determino seja o autor intimado para, no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, realizar as diligências necessárias no sentido de localizar os 

endereços do requerido, e comprovar nos autos que as fizeram, a fim de 

dar prosseguimento no feito, sob pena de extinção do processo.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Jaciara/MT, 03 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109128 Nr: 780-97.2018.811.0010

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: GESTOR JUDICIÁRIO DA 1ª VARA DA COMARCA DE 

JACIARA MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 
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FILHO - OAB:12466-A-MT

 Vistos etc.

Atingido o objetivo do presente incidente, conforme certidão de ref. 13, ao 

arquivo com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara - MT, 03 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 100443 Nr: 6386-43.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eudes Dourado do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, retirar a Carta Precatória expedida para 

a Comarca de Colíder - MT, providenciando sua distribuição, preparo, 

cópias necessárias, diligência de Oficial de Justiça, etc..., 

comprovando-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47750 Nr: 2992-38.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO RODRIGUES DALEFFE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO APARECIDO DOS SANTOS, JOSÉ 

CARDOSO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO RODRIGUES 

DALEFFE - OAB:11.677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68363 Nr: 653-60.2013.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONE MÉRI GODOY BERNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILAS FRAGA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISES BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:11.759/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Executada, para no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 

513, § 2º do CPC, pagar o débito, acrescido de custas, se houver, sob 

pena de multa de 10 % e honorários advocatícios no mesmo montante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 70513 Nr: 12037-27.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON GUIMARÃES DA SILVA, JOSE CLOVIS LIMA, 

RENATA SOUSA LIMA, TELMA GEANE DA SILVA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, PREFEITO 

MUNICIPAL DE JACIARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO VINICIOS MURARI 

MOTTA - OAB:14962, RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - OAB:21417/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 2447 Nr: 2-61.1980.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA MARA MORAES FERREIRA, ELVIRA DE 

MORAES FERREIRA, FERNANDO MORAES FERREIRA, CAROLINA 

FERREIRA, FÁBIO MORAES FERREIRA, ANTÔNIO FELCHAR MADUREIRA, 

RAQUEL MORAES MADUREIRA, FREDERIC FERREIRA MADUREIRA, 

LUANA MASSI, THIAGO MASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO DA COSTA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Richard de Oliveira - 

OAB:255097, ELIZETE MORALES BEZERRA - OAB:5.234-MT, 

FRANCISCO DE CARVALHO - OAB:1792-A/MT, JOELCIO TICIANEL - 

OAB:6505/MT, LUIZ GASTÃO G MORATO - OAB:24.985, MARIA 

ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - OAB:5461-B, SERGIO AUGUSTO 

DE SOUZA ASSUMPÇÃO - OAB:85.838, SÉRGIO AUGUSTO S. DE 

ASSUNÇÃO - OAB:SP-85838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Atenta às determinações contidas na ata de audiência constante de fl. 

1.519, dentre elas a de trazer à colação os imóveis que ensejarão o plano 

de partilha amigável entre os herdeiros, CONCEDO o prazo de 06 (seis) 

meses para anexação do esboço, devendo o procedimento permanecer 

sobrestado.

 No mais, deverá a inventariante observar o estampado pela Fazenda 

Pública Estadual no petitório de fl. 1.490 – notadamente no que tange ao 

recolhimento do ITCMD e juntada de certidão negativa de débito.

Ainda, cabe à inventariante qualificar o autor da herança, a fim de que a 

Fazenda Pública Nacional possa demonstrar eventual interesse no 

desenrolar do procedimento.

Aguarde-se. Diligências necessárias.

 Jaciara/MT, 03 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 8941 Nr: 1104-83.2001.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONSANTO DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON MILITÃO DA ROCHA, ANTONIO 

MILITÃO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Núbia da Silva Gomes de 

Almeida - OAB:142.305, RUY RIBEIRO - OAB:12010/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, 

via de consequência, nos termos do artigo 924, V c.c art. 925, ambos do 

NCPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito.Condeno 

o exequente ao pagamento de eventuais custas remanescentes, e 

honorários sucumbenciais que arbitro em 10% sobre o valor da 

causa.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se com as devidas baixas e anotações.Intime-se. 

Publique-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. Jaciara 

- MT, 03 de abril de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 46414 Nr: 1420-47.2011.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANETE FERREIRA DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREV-JACI-Fundo Municipal de Previdência 

Social dos Servidores Púb. Jaciara/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES 

- OAB:7.255 - MT, Karina Oliveira Miranda - OAB:8.567-B, Ruth 

Cardoso Ribeiro dos Santos - OAB:10.350

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na 

petição inicial e, com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do NCPC, 

resolvo o mérito, condenando a autora ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo, de 

forma equitativa, em R$ 800,00 (§8º do artigo 85 do Código de Processo 

Civil). Entretanto, concedo o benefício processual da gratuidade de justiça 

devendo as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarem sob 

condição suspensiva de exigibilidade, conforme o diposto no art. 98, §3º 

do NCPC.Em caso de interposição de recurso de apelação, dê-se ciência à 

parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 

dias úteis (§1º do artigo 1.010 do NCPC). Após, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal, com nossas homenagens.Transitada em julgado, após 

cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se os autos com a devida 

baixa.Jaciara - MT, 03 de abril de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53929 Nr: 2429-73.2013.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLTDS, IMDS, LADSS, ATDS, SMM, ABADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDPFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, SUHAILA MAHMUD AHMAD BIANCHI - OAB:8388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Oficie-se ao Juizado Especial Cível desta comarca para que, proceda a 

vinculação do valor disponível naqueles autos a estes, vez que objeto de 

partilha entre os herdeiros.

Após, voltem os autos imediatamente conclusos para homologação do 

inventário.

 Cumpra-se. Expeça-se o que for necessário.

 Às providências.

 Jaciara/MT, 03 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 1491 Nr: 7-53.1998.811.0010

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: MONSANTO DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alfredo José de Oliveira 

Gonzaga - OAB:7.166 - B /MT, Camila Biral Vieira da Cunha Martins - 

OAB:246.397 - SP, Eduardo Ono Terashima - OAB:257.225 - SP, Julia 

Schulz Rotenberg - OAB:345.801 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIELSEN MONTEIRO 

CRUVINEL - OAB:11.890

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE FALÊNCIA, proposta por MONSANTO DO BRASIL 

LTDA em desfavor de COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA LTDA, 

todos qualificados nos autos.

O autor requereu a desistência quanto ao regular prosseguimento do feito, 

aduzindo que considerando o tempo transcorrido desde o ajuizamento do 

feito, informar que perdeu o interesse no processamento da presente 

ação (fls.850).

Instada manifestar-se, a ré manifestou sua concordância quanto ao 

pedido (fl.851).

Remetidos os autos ao Ministério Público, este não se opôs à pretensão 

(fls. 886).

Vieram os autos conclusos.

Decido.

Diante do pedido de desistência formulado pela requerente e da 

concordância da parte requerida, bem como do Ministério Público, a 

extinção do processo é à medida que se impõe.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos constam e sem maiores 

delongas, HOMOLOGO a desistência da ação e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro 

no Art. 485, VIII, do NCPC.

Eventuais despesas remanescentes deverão ser suportadas pelos 

autores (Art. 90, do NCPC).

 Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Jaciara/MT, 03 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50867 Nr: 2728-84.2012.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE SILVINO GOMES DOS SANTOS, HELENA 

APARECIDA DA SILVA SANTOS, SILVIO DA SILVA SANTOS, ANTÔNIO 

CARLOS DA SILVA SANTOS, MARIA DILMA CORREA SANTOS, CARME 

FERMINA ANDRADE DOS SANTOS, MARCOS DA SILVA SANTOS, 

OSVANDA ALVES SANTOS, MARILENE DA SILVA SANTOS DE FRANÇA, 

ANNI TATIANE FANAIA DA SILVA, ANGELO FLAVIO FANAIA DA SILVA, 

TEREZINHA DE JESUS DA SILVA SANTOS, IRENI SILVA SACRAMENTO, 

AMÉLIA DA SILVA SACRAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIPA LTDA - COLONIZADORA INDUSTRIAL 

PASTORIO E AGRÍCOLA, ESPÓLIO DE JOANA DA COSTA FERREIRA, 

ESPÓLIO DE OSVALDO DA COSTA FERREIRA, ESPOLIO DE MILTON DA 

COSTA FERREIRA, ESPÓLIO DE PAULO DA COSTA FERREIRA, ESPÓLIO 

DE CORIOLANO DE ASSUMÇÃO, FRANCISCO DE CARVALHO, NAVARRO 

DA COSTA FERREIRA, MILTON ALEXANDRE DA CRUZ, RAQUEL MORAES 

MADUREIRA, SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA, IGREJA ADVENTISTA 

DO SÉTIMO DIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT, LUCINÉIA APARECIDA MUNHOL DE OLIVEIRA 

ZANUTTO - OAB:10.131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCINÉIA APARECIDA 

MUNHOL DE OLIVEIRA ZANUTTO - OAB:10.131

 Vistos etc.

Defiro o pedido de regularização do procedimento de usucapião (fl. 524).

Em termos de prosseguimento, atenta ao parecer do Ministério Público:

a) Certifique o Sr. Gestor se os confinantes citados (fl. 245), bem como os 

espólios de Coriolano de Assumpção e Joana da Costa Ferreira, 

ofereceram a competente peça de defesa;

b) Citem-se, corretamente, Vania Ruiz Ferreira Jaqueira, Célia Ferreira 

Fróes, Márcio Ruiz Ferreira, Milton Ferreira Júnior, Sônia Ferreira Valverde 

Mattos (sucessores de Milton da Costa Ferreira), Silmara Ferreira de 

Castro, Vera Lúcia Ferreira de Oliveira, Márcio Roberto Ferreira, Caio de 

Souza Ferreira, Laiz Helena de Souza Ferreira, Stella Ferreira de Andrade 

(sucessores de Paulo da Costa Ferreira), Espólio de Paulo Bonafé 

Ferreira, na pessoa da inventariante Janete Aparecida Miranda Ferreira, 

Espólio de Osvaldo Ferreira da Costa, na pessoa da inventariante Raquel 

Moraes Madureira, esposo de Marilene da Silva Santos, nos endereços 

constantes do parecer do Ministério Público (fls. 520/521);

c) Cite-se, por edital, Marcos Antonio Ferreira, com prazo de 30 (trinta) 
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dias. Sequentemente, certifique o Sr. Gestor o decurso do prazo de 

apresentação de defesa por parte dos sujeito citado por edital. Se 

transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, desde já, NOMEIO a 

Defensoria Pública para atuar como curadora especial, conforme 

preceitua o art. 72, inciso II, do NCPC;

d) Intimem-se os autores Amélia Silva Sacramento, Irene da Silva 

Sacramento, Angelo Flavio Fanaia da Silva, Anni Tatiane Fanaia da Silva e 

Marilene da Silva Santos de França para atenderem ao item “f” de fl. 467.

Efetivadas as providências acima, intimem-se os autores para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetuarem o pagamento dos débitos de competência 

da Fazenda Pública Municipal, tal qual esposado no petitório de fl. 392.

Após, tornem os autos conclusos para outras deliberações e/ou 

designação de audiência de instrução.

Intimem-se.

Diligências necessárias.

Jaciara/MT, 03 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 34424 Nr: 1980-23.2010.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO DE PAULA, ROSANGELA APARECIDA DE 

PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA DELMONDES 

DEGASPERY SILVA - OAB:10078MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 Vistos e etc.

Determinada a confecção de cálculos pela Contadoria do Juízo – com o 

fito de discriminar valores inadimplidos, inerentes ao relacionamento 

jurídico vivenciado entre as partes envolvidas no litígio (fl. 299) – adveio a 

planilha (fls. 300/e verso).

Os autores, logo após, compareceram nos autos e não disserem sobre o 

conteúdo do laudo; nem adimpliram a dívida (fls. 304/e verso).

Por sua vez, o banco réu, em seguida, manifestou contrariedade quanto 

ao pagamento de qualquer dívida, dizendo inexistirem valores em aberto, 

tendo em vista que houve a consolidação da propriedade do imóvel a seu 

favor, pois era credor fiduciário e fez valer o disposto na Lei 9.514/1997 

(petitório de fl. 313 e matrícula atualizada do imóvel anexada às fls. 

314/315).

Desta feita, ante a controvérsia instaurada, e considerando a situação 

acima revelada, INDEFIRO o pedido de remessa dos autos para 

Contadoria, devendo as partes serem intimadas para em 15 (quinze) dias 

úteis especificarem provas (NCPC, Arts. 10, 219, 348 e 357, II), sugerirem 

pontos controvertidos e requererem, se caso for, prova pericial (NCPC, 

Arts. 369, 405, 464 e CC, Art. 212).

Ainda, caberá aos autores a informação sobre a situação possessória do 

imóvel, no mesmo prazo supra.

Intimem-se.

Às providências.

Jaciara/MT, 03 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000433-47.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO)

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1000433-47.2018.8.11.0010; Valor causa: 

R$ 50.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: GILSON 

ALVES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos e etc. 

Inicialmente, defiro o pedido de concessão do benefício processual da 

gratuidade de justiça. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do 

Art. 319 do NCPC, assim como foi observada a determinação posta no Art. 

320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação 

do disposto no Art. 330 do NCPC, com fundamento no disposto no Art. 334 

do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Ante a regra geral inserta no 

Novo Código de Processo Civil, em todas as causas há de haver audiência 

de conciliação, somente não ocorrendo a solenidade quando a parte ré 

expressamente não desejar. Contudo, considerando o Ofício Circular da 

PGE/196/GPG/2016, em que consta orientação dos Procuradores 

Estaduais pela não realização de acordos em audiência de conciliação, 

bem como ante a impossibilidade de locomoção dos mesmos para as 

audiências de conciliação devido ao grande número de demandas em 

várias Cidades do Estado, deixo de remeter os autos ao CEJUSC. Assim, 

cite-se o Estado de Mato Grosso por remessa postal, via procurador, com 

a faculdade do Art. 212, §2º, do NCPC, para que responda a presente 

ação, no prazo de 30 (trinta) dias (Art. 183 do NCPC – dobro), se quiser. 

Com a chegada da contestação, intime-se a autora para impugnar, no 

prazo legal. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Às Providências. JACIARA, 4 de abril de 2018. 

LAURA DORILÊO CÂNDIDO Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000433-47.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO)

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1000433-47.2018.8.11.0010; Valor causa: 

R$ 50.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: GILSON 

ALVES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos e etc. 

Inicialmente, defiro o pedido de concessão do benefício processual da 

gratuidade de justiça. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do 

Art. 319 do NCPC, assim como foi observada a determinação posta no Art. 

320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação 

do disposto no Art. 330 do NCPC, com fundamento no disposto no Art. 334 

do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Ante a regra geral inserta no 

Novo Código de Processo Civil, em todas as causas há de haver audiência 

de conciliação, somente não ocorrendo a solenidade quando a parte ré 

expressamente não desejar. Contudo, considerando o Ofício Circular da 

PGE/196/GPG/2016, em que consta orientação dos Procuradores 

Estaduais pela não realização de acordos em audiência de conciliação, 

bem como ante a impossibilidade de locomoção dos mesmos para as 

audiências de conciliação devido ao grande número de demandas em 

várias Cidades do Estado, deixo de remeter os autos ao CEJUSC. Assim, 

cite-se o Estado de Mato Grosso por remessa postal, via procurador, com 

a faculdade do Art. 212, §2º, do NCPC, para que responda a presente 

ação, no prazo de 30 (trinta) dias (Art. 183 do NCPC – dobro), se quiser. 

Com a chegada da contestação, intime-se a autora para impugnar, no 

prazo legal. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Às Providências. JACIARA, 4 de abril de 2018. 

LAURA DORILÊO CÂNDIDO Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000493-20.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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ALEX DA CONCEICAO DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1000493-20.2018.8.11.0010; Valor causa: 

R$ 15.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ALEX DA CONCEICAO DINIZ Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDENIVDA C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por 

ALEX DA CONCEIÇÃO DINIZ em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A 

MÓVEL, todos devidamente qualificados. O procedimento foi distribuído à 

Primeira Vara desta Comarca, conforme evento n.º 15196740 ocorrida em 

01/04/2018. Entretanto, adveio petição do requerente (ID 12479406) 

informando que “a petição foi protocolizada neste juízo por equívoco”, já 

que a mesma está endereçada ao Juizado Especial Cível, postulando, 

assim, pela homologação de desistência da ação. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relato necessário. Fundamento e decido. Ante o pedido de 

desistência formulado pela parte, a extinção do processo é medida que se 

impõe. Isto posto, e por tudo que dos autos constam e sem maiores 

delongas, HOMOLOGO a desistência do procedimento e, por 

consequência JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no Art. 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas. Sem honorários, por ausência de pretensão resistida. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. JACIARA, 4 de abril 

de 2018. LAURA DORILÊO CÂNDIDO Juiz(a) de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000475-96.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL JOSE DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DA 18ª CIRETRAN DE JACIARA/MT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1000475-96.2018.8.11.0010; Valor causa: 

R$ 100,00; Tipo: Cível; Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA (120)/

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte 

Autora: IMPETRANTE: DANIEL JOSE DA SILVA Parte Ré: IMPETRADO: 

DIRETOR DA 18ª CIRETRAN DE JACIARA/MT VISTOS ETC, Daniel José da 

Silva impetra a presente ordem de Mandado de Segurança com pedido de 

Liminar contra ato inquinado de ilegal e arbitrário imputado ao Diretor da 

18ª Ciretran de Jaciara-MT, consistente na vinculação da liberação do 

licenciamento anual do veículo de sua propriedade – VW/NOVO VOYAGE 

1.6 CITY, ANA FAB/MOD 2013/14, COR BRANCA, PLACA: NOW-7622, 

CHASSI: 9BWDB45UOET120892, CÓDIGO RENAVAM: 00587569026, à 

prévia quitação de 11 “multas”. Sustenta a ilegalidade do ato administrativo 

combatido, ao argumento que não foi notificado das infrações. Pede a 

concessão da liminar para determinar à autoridade impetrada que proceda 

ao licenciamento do veículo, sem a exigência de vinculação ao pagamento 

de multas. É o breve relato. Decido. Sobre a concessão de medida liminar 

em mandado de segurança o art. 1º, caput, e art. 7º, inciso III, ambos da 

Lei nº 12.016/09, assim dispõem, verbis: “Art. 1o. Conceder-se-á mandado 

de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por 

habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo 

receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e 

sejam quais forem as funções que exerça.” “Art. 7o. Ao despachar a 

inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao 

pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder 

resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo 

facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo 

de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” Analisando o presente 

mandamus, observo que há relevante fundamentação exposta na peça 

basilar e suficiente para configurar a ineficácia da medida caso deferida 

somente ao final da lide, o que justifica, portanto, a concessão da liminar 

requestada. O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou entendimento 

no sentido de tratar-se de ato ilegal a liberação do licenciamento de 

veículos mediante pagamento de multas de trânsito sem prévia notificação 

do condutor. A propósito: REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - 

MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DO VEÍCULO 

CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO INFRATOR – ILEGALIDADE - 

ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA. 1.O entendimento pacífico 

do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é ilegal, como 

condição para o licenciamento do veículo, a exigência do pagamento de 

multa imposta sem prévia notificação ao infrator para defender-se em 

processo administrativo.2. Não havendo a prévia e regular notificação ao 

infrator, para fins de defesa, tem garantido o direito de renovar 

licenciamento de veículo com multas pendentes de pagamento. Aplicação 

do enunciado 127 da Súmula do STJ: "É ilegal condicionar a renovação da 

licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi 

notificado". (ReeNec 3175/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/05/2014, Publicado no DJE 

21/05/2014) REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 

COMPROVAÇÃO - SENTENÇA RATIFICADA. 1. “O entendimento pacífico 

do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é ilegal, como 

condição para o licenciamento do veículo, a exigência do pagamento de 

multa imposta sem prévia notificação ao infrator para defender-se em 

processo administrativo. Não havendo a prévia e regular notificação ao 

infrator, para fins de defesa, tem garantido o direito de renovar 

licenciamento de veículo com multas pendentes de pagamento. Aplicação 

do enunciado 127 da Súmula do STJ: " É ilegal condicionar a renovação da 

licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi 

notificado". (AgRg no Ag 1378215/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 04/04/2011)” 2- Sentença 

Ratificada. (ReeNec 6988/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/07/2013, 

Publicado no DJE 11/07/2014) Nesse sentido, o Superior Tribunal de 

Justiça sumulou a questão no verbete de n° 127 - Súmula do STJ "É ilegal 

condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da 

qual o infrator não foi notificado". No caso, não pode a autoridade de 

trânsito substituir os agentes do fisco na exigência da quitação de multas. 

Com efeito, inexistindo prévia e regular notificação ao infrator e/ou do 

proprietário do veículo quanto à notificação para fins de defesa, terá este 

garantido o direito de renovar licenciamento de veículo com multa pendente 

de pagamento. Ademais, se depreende dos autos nº 

1000337-32.2018.811.0010, que tramita perante o Juizado Especial da 

Fazenda Pública desta Comarca, o veículo do autor possivelmente foi 

clonado, conforme noticiado no Boletim de Ocorrência nº 2018.27384, da 

Delegacia de Polícia Civil deste município de Jacira-MT. Pelo exposto, 

DEFIRO A LIMINAR pleiteada pela impetrante para determinar à autoridade 

impetrada que se abstenha de condicionar o licenciamento do veículo, 

VW/NOVO VOYAGE 1.6 CITY, ANA FAB/MOD 2013/14, COR BRANCA, 

PLACA: NOW-7622, CHASSI: 9BWDB45UOET120892, CÓDIGO RENAVAM: 

00587569026, ao prévio pagamento em relação às multas descritas nos 

autos. Intime-se a autoridade coatora para, querendo, apresentar 

informações no prazo de 10 (dez) dias (art. 7°, inciso I, da Lei n° 12.016). 

Após, colha-se o parecer ministerial. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Jaciara-MT, 2 de abril de 2018. Valter Fabricio 

Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000506-19.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HEIDELBERG ALMEIDA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEUDY ALMEIDA DE SOUSA OAB - TO5088 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1000506-19.2018.8.11.0010; Valor causa: 

R$ 21.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE AÉREO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: HEIDELBERG ALMEIDA 

DE SOUSA Parte Ré: REQUERIDO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS 

LTDA VISTOS ETC, Antes de apreciar os pedidos iniciais formulados pela 

exequente, observo uma irregularidade na peça inicial que impõe sua 

emenda, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321 do NCPC. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora endereça a petição ao 

Juizado Especial Cível desta Comarca. Portanto, intime-se a parte autora 

para que, na forma do artigo 321 do Código legal supracitado, emende a 

inicial e esclareça o ponto contraditório, informando a qual juízo requer o 

direcionamento da demanda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, § único, do CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Jaciara-MT, 4 de abril de 2018. Valter Fabrício 

Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000501-94.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1000501-94.2018.8.11.0010; Valor causa: 

R$ 32.398,57; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[BUSCA E 

APREENSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: MARIA LUZIA 

DA SILVA VISTOS ETC, Antes de apreciar os pedidos iniciais formulados 

pelo requerente, observo uma irregularidade na peça inicial que impõe sua 

emenda, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321 do NCPC. 

Compulsando os autos, verifiquei que o sistema PJE acusa a inexistência 

de recolhimento das guias de pagamento de custas judiciais e taxa 

judiciária, contudo, o referido documento se encontra anexo aos autos (id. 

1252714). Assim, intime-se a parte autora para que, na forma do artigo 

321 do Código legal supracitado, emende a inicial no prazo de 15 (quinze) 

dias, vinculando a guia de recolhimento ao processo, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Jaciara-MT, 4 de abril de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000507-04.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO MAIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAURA NEDIA LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0010180A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000507-04.2018.8.11.0010; Valor 

causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: CELSO MAIER Parte 

Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S.A. VISTOS ETC, Trata-se de “Ação de Cobrança de Seguro DPVAT”, 

proposta por Celso Maier, em face de Seguradora Lider dos Consórcios 

do Seguro DPVAT, em síntese, argumentando que em 15.03.2017 faleceu 

o seu irmão Pedro Ironi Maier, solteiro e sem filhos, em decorrência de 

acidente automobilístico. Requer a citação do demandado e a concessão 

do benefício da justiça gratuita. No mérito, pretende o recebimento do 

seguro Dpvat em decorrência da morte de seu irmão. É o relato 

necessário. Fundamento e Decido. Defiro o pedido de gratuidade da 

justiça, na forma do art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência 

Judiciária exige apenas a declaração da parte hipossuficiente de que não 

possui condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de 

seu sustento ou de sua família, elemento suficiente para caracterizar a 

presunção de veracidade quanto à pobreza declarada, especialmente, 

quando ausentes nos autos indícios em sentido contrário. Na espécie, 

entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao requerente a fim 

de permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso 

XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Nessa toada: “Não existindo provas contundentes que venham 

a espancar a presunção de veracidade de hipossuficiência para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em 

nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – 

Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE 

FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara 

não ter condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Outrossim, o 

NCPC em seu art. 98 dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Ante o exposto, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Cite-se a parte requerida para, 

com fundamento no art. 334 do NCPC, comparecer à audiência 

conciliatória, a ser realizada no CEJUSC desta comarca, ou, caso não 

tenha interesse na tentativa de autocomposição, apresentar pedido de 

cancelamento da referida audiência, com, no mínimo 10 (dez) dias de 

antecedência (art. 334, § 5º NCPC) e oferecer contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser-lhe decretada a revelia (art. 344 NCPC). 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara–MT, 4 de abril de 

2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000508-86.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LINO RAPATONI (AUTOR)

MARCIA APARECIDA DE MENDONCA RAPATONI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAVALARI OLINO OAB - MT19345/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1000508-86.2018.8.11.0010; Valor causa: 

R$ 270.777,68; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[INADIMPLEMENTO]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JOSE LINO RAPATONI, 

MARCIA APARECIDA DE MENDONCA RAPATONI Parte Ré: RÉU: PORTO 

SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA VISTOS 

ETC, Antes de apreciar os pedidos iniciais formulados pelo requerente, 

observo uma irregularidade na peça inicial que impõe sua emenda, sob 

pena de indeferimento, nos termos do art. 321 do NCPC. Compulsando os 

autos, verifiquei que o sistema PJE acusa a inexistência de recolhimento 

das guias de pagamento de custas judiciais e taxa judiciária, contudo, o 

referido documento se encontra anexo aos autos (id. 12527511). Assim, 

intime-se a parte autora para que, na forma do artigo 321 do Código legal 

supracitado, emende a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, vinculando a 

guia de recolhimento ao processo, sob pena de indeferimento da inicial. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Jaciara-MT, 4 de abril de 

2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 68778 Nr: 11443-13.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON PAULO DE SOUZA MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Processo n° 11443-13.2015.811.0010

Código: 68778

Exequente: Nilton Paulo de Souza Menezes
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Executados: Banco Finasa BMC S/A

 VISTOS ETC.,

Defiro o pedido formulado pelo autor à ref. 108.

Expeça-se o Alvará de Levantamento do valor depositado à ref. 107.

Após, intime-se o exequente por meio de seu advogado para no prazo de 

05 (cinco) dias apresentar os cálculos atualizados de maneira 

pormenorizado a demonstrar detalhadamente a evolução do saldo 

devedor.

Feito isso, intime-se a parte executada para, querendo, no prazo legal, 

impugnar.

Havendo impugnação pelo executado, ao exequente para, querendo, em 

igual prazo, responder.

No caso de concordância e pagamento espontâneo pelo banco 

executado, expeça-se o competente Alvará de Levantamento em favor 

exequente na forma da ref. 108.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 02 de Abril de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 98857 Nr: 5582-75.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSICLEIA PEREIRA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO SOUZA DE NOVAES ME, João Souza de 

Novaes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA 

PANIAGO - OAB:19572/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a requerente, para no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da juntada do mandado de ref. 51 

e requerer o que de direito em cumprimento ao Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 100425 Nr: 6375-14.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ANDRÉ FELICIANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINHA BARBOSA DE SOUZA, Aparecido 

Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO LUCIO DA SILVA - 

OAB:10.462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo para os requeridos 

manifestarem-se. Assim, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez ) dias, manifestar-se e requerer o que de direito em 

cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107881 Nr: 105-37.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA - 

MEI, LAURA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 27 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 109552 Nr: 959-31.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 27 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 109549 Nr: 956-76.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DE ALMEIDA HANNA ME, RAFAEL DE 

ALMEIDA HANNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 27 

de março de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 109671 Nr: 1014-79.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITORINO PEREIRA CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 03 

de abril de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 109673 Nr: 1016-49.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL LUZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 03 

de abril de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 109827 Nr: 1100-50.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA RODRIGUES CONFECÇÕES ME, MARIA 

RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 03 

de abril de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 109584 Nr: 972-30.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME ROSA BITTENCOURT ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 03 

de abril de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 109821 Nr: 1096-13.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N CUZINATO ALLI-A TRIUNFAL ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 03 

de abril de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 109558 Nr: 964-53.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR SILVA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

julgado, certifique-se e arquive-se com baixa na 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 03 

de abril de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 109649 Nr: 999-13.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELHIS MAXLEI DA SILVA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 03 

de abril de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 109768 Nr: 1069-30.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME, 

CARLOS ROBERTO BERNARDI, KAUE NATA BERNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 03 

de abril de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 106708 Nr: 9437-62.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAUE NATA BERNARDI, CARLOS ROBERTO 

BERNARDI, BERNARDI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 03 

de abril de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 109778 Nr: 1078-89.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANSUELY CALGAGNOTTO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 
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j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 03 

de abril de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 93239 Nr: 2928-18.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RATTI & RATTI LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - OAB:4318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo para o executado manifestar-se 

nos autos. Assim, faço expedir intimação ao exequente, para no prazo de 

10 (dez) dias, manifestar-se e requerer o que de direito em cumprimento 

ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 109749 Nr: 1056-31.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO ROSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 03 

de abril de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 53343 Nr: 1894-47.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVSF, JANAINA BERNANRDES DE SOUZA, ALICE 

MARQUES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GONÇALVES DE ANDRADE JUNIOR, 

WELLINGTON DE ARAUJO CASTRO, BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FRANCISCO 

DORIGAN - OAB:15110-A, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - 

OAB:6716/O, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6212/MT

 VISTOS ETC,

Encerrada a instrução, concedo às partes o prazo comum de 20 (vinte) 

dias para apresentação de memoriais finais escritos.

Após, retornem os autos conclusos para prolação de sentença.

Saem os presentes intimados.

Nada mais havendo, determinou o MM. Juiz o encerramento. Eu, Jéssica 

Crislaine Borges dos Santos, (Estagiária de Direito) que digitei.

VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 46635 Nr: 1673-35.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO BOM FIM LTDA, DARCY EBERHARD, MAICON 

EBERHARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 3RG- TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia do oficial de justiça para 

cumprimento do mandado de intimação da requerida Gizele Maria Rulim 

Lopes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 109651 Nr: 1001-80.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDELI FERREIRA VICTOR DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, face ao disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem 

fixação de honorários por ausência de pretensão resistida.Transitada em 

j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 03 

de abril de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 47530 Nr: 2730-88.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERMAT - GERADORA DE ENERGIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO-OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Eduardo Turra 

Chavarelli - OAB:11.156/MT, REMI CRUZ BORGES - OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3719/MT

 Processo: 2730-88.2011.811.0010

Código nº 47530

Exequente: Germat – Geradora de Energia do Estado de Mato Grosso

Executado: Centro-oeste Distribuidora de Carnes LTDA

VISTOS ETC,

Trata-se de Cumprimento de Sentença manejada por Germat – Geradora 

de Energia do Estado de Mato Grosso em face de Centro-oeste 

Distribuidora de Carnes LTDA, nos termos do art. 523 e seguintes do CPC.

O exequente à fl. 314 requereu a extinção da execução ante o 

recebimento crédito, conforme alvará de fl. 200.

É relato.

Decido.

Pois bem, analisando os autos, verifico que o exequente informou o 

recebimento dos valores devidos pelo executado, conforme se extrai da 

petição de fl. 314, bem como o alvará de fl. 200.

Nesse sentido, preceituam os artigos 924, inciso II, e 925, ambos do 

Código de Processo Civil:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 (...)

II – a obrigação for satisfeita:”

 “Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos dos art. 924, inciso II, e 925 ambos do Código de 

Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 30 de janeiro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva
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 Cod. Proc.: 3784 Nr: 13-41.1990.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINAN. 

PREV.ASSISTÊNCIA SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA IPAMERINA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT, MARINA DELMONDES DEGASPERY SILVA - 

OAB:10078MT, SILAS ELIZEU FILHO - OAB:72959

 Processo nº 13-41.1990.811.0010

Código 3784

Exequente: Instituto de Administração Finan. Prev. Assistência Social

Executado: Cerealista Ipamerina Ltda.

VISTOS ETC,

Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca 

da petição e documentos acostados pelo executado de fls. 157/163, sob 

pena de concordância tácita.

Escoado prazo, certifique-se.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 20 de Março de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 68930 Nr: 11503-83.2015.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU SEGURSO DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO JÚNIOR SANTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ALVES BARBOSA FILHO - 

OAB:4246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 11503-83.2015.811.0010

Código 68930

Requerente: Itau Seguros S/A

Requerido: Fábio Júnior Santin

VISTOS ETC,

Trata-se de “Ação de Busca e Apreensão” proposta por Itau Seguros S/A, 

em face de Fábio Júnior Santin, ambos qualificados nos autos.

Concedida liminar à ref. 03.

Realizada restrição circular do veiculo à ref. 21.

Em petição à ref. 53, o requerente postula pela desistência do feito.

É o que relato.

 Fundamento e Decido.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora pleiteou a desistência 

do feito (ref. 53).

 Assim sendo, o pedido deve ser deferido, com fundamento no artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil, que preconiza: “o juiz não 

resolverá o mérito quando: inciso VIII – homologar a desistência da ação”.

Desnecessária a intimação da parte ré, diante da ausência de 

manifestação no feito.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VIII do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação por parte da 

requerente, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

Revogo a liminar concedida à ref. 04.

Procedi a retirada da restrição do veículo via RENAJUD, conforme espelho 

anexo.

Expeça-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA) para 

que promovam a retirada de eventuais restrições no nome do autor, 

decorrentes da presente ação, devendo constar no ofício as informações 

necessárias (nome completo, CPF, número do processo).

Custas, se houver, pelo requerente.

Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 02 de Abril de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73963 Nr: 133-73.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGCL, RGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLEOSMAR ALVES LACERDA, Filiação: 

Maria José Alves e Astério Lacerda de Melo, natural de Rondonópolis-MT, 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificado(a), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

data da expiração do prazo deste edital (art. 231, IV, CPC/2015), efetuar o 

pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que 

vencerem no seu curso, no valor de R$ 0,00 (), provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de fazê-lo (art. 911, caput), sob pena de 

protesto do pronunciamento judicial, bem como, de prisão civil, pelo prazo 

de 1 (um) a 3 (três) meses, nos moldes do (CPC/2015, art. 528, § 3º).

Resumo da Inicial: RYSTER GARCIA LACERDA, menor impúbere, 

representado neste ato por sua genitora, a Sr.ª EDILENE GARCIA 

COIMBRA, brasileira, solteira, portadora do RG nº 2121621-5 SSP/MT, 

inscrita no CPF sob o n° 896.495.832-20, residente e domiciliada na Rua 

Francisco Martelli, nº 9, Santo Antônio em Jaciara- MT, elefone (66) 

9964-8157, vem através da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, Intentar o presente: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS Em 

desfavor de CLEOMAR ALVES LACERDA, brasi lei ro, portador de RG e 

CPF de nº desconhecido, residente e domici liado na Br 163, Km 10, 

Fazenda Amagi I t iquira, próximo ao Posto Roma em Ouro Branco-MT, 

pelos motivos fáticos seguintes passam a expor: DOS FATOS Conforme 

pode ser constatado pela sentença no processo de código 57307 da 1ª 

Vara da Comarca de Jaciara - MT, o executado foi condenado ao 

pagamento de alimentos ao exequente, o título de pensão alimentícia, a 

importância de 34,53% (trinta e quatro virgula cinquenta e três por cento) 

do salário mínimo vigente no país. Ocorre que o executado 

intencionalmente não vem cumprindo com valor determinado judicialmente, 

sendo assim, demonstrando o flagrante desrespeito, tanto com seu filho 

quanto com a justiça, não restando à exequente, alternativa, senão propor 

a presente execução de alimentos cobrando a importância de R$653,25 

(seiscentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos), referente 

às prestações não pagas dos meses de Novembro/2015 a Janeiro/2016, 

conforme cálculo nexo. DO FORO COMPETENTE De início, este juízo, é 

competente para conhecer e julgar o pedido, uma vez DO DIREITO O 

Estatuto da Criança e do Adolescente em seu Art. 22 assim preconiza: 

“Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos 

filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de 

cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais”. De acordo com o 

Superior Tribunal de Justiça STJ em sua Súmula nº 309 dispõem: “O débito 

alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as 

três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se 

vencerem no curso do processo”.Estabelece o artigo 733 do CPC: Art. 733 

- Na execução de sentença ou de decisão, que fixa os alimentos 

provisionais, o juiz mandará citar o devedor para, em 3 (três) dias, efetuar 

o pagamento, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. 

§ 1º - Se o devedor não pagar, nem se escusar, o juiz decretar-lhe-á a 

prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses. § 2º - O cumprimento da 

pena não exime o devedor do pagamento das prestações vencidas e 

vincendas. § 3º - Paga a prestação alimentícia, o juiz suspenderá o 

cumprimento da ordem de prisão.DOS PEDIDOS Isto posto, REQUER:A. 

Sejam concedidos os Benefícios da Justiça Gratuita, haja vista que a 

exequente não possui condições econômicas e/ou financeiras de arcar 

com às custas processuais e demais despesas aplicáveis à espécie, 

honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, nos 

termos da inclusa declaração de pobreza, na forma do artigo 4º, da Lei n. 
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1.060, de 05 de fevereiro de 1950, e artigo 1º, da Lei n. 7.115, de 29 de 

agosto de 1983; B. a citação do executado no endereço indicado, para 

que dentro do prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento do débito 

apurado ou justifique a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser 

decretada sua prisão civil nos termos do art. 733, § 1º do CPC; C. A 

intimação do douto representante do Ministério Público para, na condição 

de “custus legis”, intervir e acompanhar a presente demanda até o seu 

final, sob pena de nulidade, ex vi do artigo 82, inciso I e II, artigos 84 e 246, 

todos do Código de Processo Civil; D. Seja citado pessoalmente o 

representante da Defensoria Públ ica Estadual, conforme o estabelecido 

no Art igo 128, I da Lei Complementar Federal n.80/94 e Art igo 5º Lei 

Complementar Estadual 146/2003; E. A condenação do Requerido nas 

custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais, 

Termos em que, Pede Deferimento.

Despacho/Decisão: Processo nº 133-73.2016.811.0010Código 

73963Exequente: Ryster Garcia Lacerda, representado por sua genitora 

Edilene Garcia Coimbra Lacerda.Executado: Cleosmar Alves 

Lacerda.VISTOS ETC,Defiro o pedido de ref. 29.Considerando que as 

tentativas de localização do executado restaram infrutíferas, DEFIRO a 

citação por edital de Cleosmar Alves Lacerda, com o prazo de 20 (vinte) 

dias, obedecidas as formalidades legais (art. 257, do CPC), para, 

querendo, responder a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

consignando que, não contestação a ação, será nomeado curador 

espec ia l  ( a r t . 7 2  ,  I I  d o  C P C ) . A p ó s ,  c e r t i f i q u e - s e  o 

necessário.Cite-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Jaciara-MT, 12 

de março de 2018.Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Tânia Regina Menezes, 

digitei.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015);

Jaciara, 04 de abril de 2018

Luana Kelly Ivo dos Santos Abrahao Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000465-52.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA NEVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTEIDES CAMPOS SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 12533571, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000765-48.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CICERO DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS OAB - MT12759/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-s acerca da petição 

de id n. 12342769 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000491-50.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FRANCISCO PEDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI FERRONATO PEDRO OAB - MT19630/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: DAVI 

FERRONATO PEDRO OAB: MT19630/O Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/05/2018 Hora: 09:40 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000448-16.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

LANNING PIRES AMARAL OAB: MT20910/O Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/05/2018 Hora: 11:50 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000449-98.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVO MARTINS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

LANNING PIRES AMARAL OAB: MT20910/O Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 24/05/2018 Hora: 08:00 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000450-83.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FRANCISCO PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 
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55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

LANNING PIRES AMARAL OAB: MT20910/O Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 24/05/2018 Hora: 08:10 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000471-59.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVELTO EVANGELISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE DOS SANTOS TAVARES (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: MARCIO 

GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/05/2018 Hora: 09:50 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000485-43.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB: MT0017620A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 30/05/2018 Hora: 08:40 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000442-09.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL JOSE DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: MARCIO 

GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/05/2018 Hora: 10:00 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000503-64.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIK DE MELO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/05/2018 Hora: 08:20 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000463-82.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO)

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ANDREIA PINHEIRO OAB: MT0010946A-O Endereço: desconhecido 

Advogado: ROBIE BITENCOURT IANHES OAB: MT0005348S Endereço: 

AVENIDA TIRADENTES, 1636, Ed. Tiradentes, sala 203, CENTRO, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-028 (intimação virtual - e-mail), para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 24/05/2018 Hora: 

10:30 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até inicio da audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais.. Nada mais. Ana 

Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000469-89.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 09/05/2018 Hora: 08:45 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 
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termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000439-54.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

LANNING PIRES AMARAL OAB: MT20910/O Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/05/2018 Hora: 11:10 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000398-87.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANY SILVEIRA GONCALVES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR OAB - MT17801/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR OAB: MT17801/O Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 17/05/2018 Hora: 08:15 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000424-22.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISABELA SOFIATI DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 12537575, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000438-69.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDO MOREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

LANNING PIRES AMARAL OAB: MT20910/O Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/05/2018 Hora: 11:00 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000434-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALZILENE FAUSTINO TEIXEIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

LANNING PIRES AMARAL OAB: MT20910/O Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/05/2018 Hora: 10:20 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000431-77.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMIR EDSON SANTOS VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO)

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB: MT21419/O Endereço: desconhecido 

Advogado: IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB: MT24446/O Endereço: 

RUA CARIJÓS, 149, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 (intimação 

virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

23/05/2018 Hora: 10:10 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-02.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WIDSON JESUS DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 
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no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/05/2018 Hora: 10:40 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010166-20.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WALKIRIA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA OAB - MT0012223A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT0010445A-O (ADVOGADO)

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 12540746 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000379-81.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AILTON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB: MT24446/O Endereço: 

desconhecido Advogado: TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB: 

MT21419/O Endereço: Rua Itararé, 818, Santa Rita, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 16/05/2018 Hora: 10:50 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001138-79.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRISVANIA MATTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: SAULO 

AMORIM DE ARRUDA OAB: MT0015634 Endereço: SENADOR FILINTO 

MULLER, 1050, APTO 706, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-409 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/05/2018 Hora: 11:00 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001139-64.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRISVANIA MATTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: SAULO 

AMORIM DE ARRUDA OAB: MT0015634 Endereço: SENADOR FILINTO 

MULLER, 1050, APTO 706, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-409 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/05/2018 Hora: 11:10 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Comarca de Juara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000133-61.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DE ALMEIDA MEDEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON QUEIROZ LOPES OAB - MT0009821S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INOVA COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1000133-61.2018.8.11.0018; Valor causa: 

R$ 232.800,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JAIR DE ALMEIDA MEDEIROS 

Parte Ré: RÉU: INOVA COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - ME 

Vistos etc. Analisando os autos, observo que o feito foi distribuído sem o 

devido recolhimento das custas e despesas processuais e que apesar do 

pedido de gratuidade na inicial, não há a comprovação dos requisitos 

autorizadores para sua concessão. Diante disso, nos termos do art. 321 

do CPC/2015, intime-se o requerente para no prazo de 15 (quinze) dias 

emendar o pedido inicial, anexando no feito a Guia de recolhimento das 

custas processuais com o respectivo comprovante de pagamento ou a 

comprovação da hipossuficiência pelo autor, sob pena de indeferimento 

da petição inicial e cancelamento do feito (art. 290 do CPC/2015). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. JUARA, 2 de abril de 2018. FABRICIO SAVIO DA 

VEIGA CARLOTA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000127-54.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLY ALBERTO HEITMANN NETO OAB - MT0020763A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUARA 1ª VARA CÍVEL DE JUARA AV. RUA ANITA GARIBALDI, 94W, 

BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 - TELEFONE: (66) 35561496 

Processo nº: 1000127-54.2018.8.11.0018 REQUERIDO: LUCIANO RIBEIRO 

DOS SANTOS Vistos etc. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Recebo 

a inicial, estando devidamente preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 

320 do Novo Código de Processo Civil. Trata-se de ação de interdição 

proposta por APARECIDO RIBEIRO DOS SANTOS em face de seu filho, 

LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS em razão da sua suposta incapacidade 
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para exercer, por si, os atos da vida civil. Pois bem, analisando os autos, 

observo que a probabilidade do direito invocado encontra-se demonstrada 

pelos documentos que acompanham a inicial. Já quanto ao segundo 

requisito para a concessão da tutela de urgência, sabe-se que a demora 

na prestação jurisdicional pode oferecer ao interditando consideráveis 

riscos de lesões, decorrentes especialmente da falta de acompanhamento 

adequado, além de prejuízos na concretização de seus direitos cíveis, 

principalmente, o retardamento na obtenção de benefícios previdenciários. 

Diante disso, DEFIRO a curatela provisória, e nomeio como curador 

provisório do interditando, o Sr. APARECIDO RIBEIRO DOS SANTOS, seu 

genitor, já qualificado na exordial. Tome-se por termo o compromisso 

(artigo 759, do NCPC) e expeça-se termo de curatela provisória, 

consignando-se a vedação à alienação ou oneração de quaisquer bens 

móveis ou imóveis ou de qualquer natureza, pertencentes ao interditando, 

salvo com autorização judicial. Cite-se e intime-se o interditando para o 

interrogatório que designo para o dia 25 de junho de 2018, às 15 horas 

(artigo 751, do Código de Processo Civil). Nos termos do artigo 753 do 

Novo Código de Processo Civil, determino a realização de prova pericial e 

nomeio, como perito, o médico Dr. Aureo de Souza Brito, que atende no 

Hospital Municipal desta comarca, o qual deverá ser intimado da 

nomeação, bem como para informar a este juízo a data e o horário para a 

realização da perícia médica, devendo o mesmo ser intimado para a 

conclusão do laudo no prazo de máximo de 30 (trinta) dias. Nos termos do 

artigo 507 da CNGC, bem como da Resolução nº233 e Resolução nº 232, 

de 13 de Julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, em seu artigo 

1º, os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de 

responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados 

na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 

3º, II, do Código de Processo Civil. Fixo os honorários periciais em R$ 

400,00 (quatrocentos reais), principalmente em razão das limitações e/ou 

ausência de profissionais especializados na jurisdição norte-interiorana do 

Estado de Mato Grosso, cujas declinações são frequentes, os quais 

deverão ser custeados pela ESTADO. Apresentado o laudo pericial, o Juiz 

determinará a expedição de certidão em favor do médico perito, com o 

valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o § 3º, do artigo 507, da CNGC. 

Deverá o perito responder aos seguintes quesitos: 1- O interditando sofre 

de algum distúrbio ou doença mental? 2- O interditando possui capacidade 

para exercer sozinha os atos da vida civil? 3- Em caso de incapacidade, 

ela é relativa ou absoluta? 4- Existindo doença, é irreversível ou há 

tratamento? Com a vinda do Laudo Pericial, intimem-se as partes e ciência 

ao Ministério Publico. Cumpra-se. Cumpra-se. JUARA, 27 de março de 

2018 FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000128-39.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

IZAEL COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUARA 1ª VARA CÍVEL DE JUARA AV. RUA ANITA GARIBALDI, 94W, 

BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 - TELEFONE: (66) 35561496 

Processo nº: 1000128-39.2018.8.11.0018 RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. IZAEL COSTA 

ingressou com Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de 

urgência satisfativa e indenização por danos morais em face da UNIMED 

CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, visando a concessão 

do procedimento descrito como FISTULOSCOPIA-VAAFT, ante a negativa 

pela requerida sob a alegação da inexistência do código do procedimento 

e por se tratar de método não autorizado pela requerida. Narra a inicial que 

o autor possui plano de saúde da UNIMED desde agosto de 2016 e ao 

consultar com o Dr. Alex Curi (CRM 3098MT), este solicitou a internação 

através da guia nº 000-000-127-836 com a indicação clínica 26: “paciente 

com tumoração em quadrante lateral direito com drenagem purulenta”, com 

previsão de cirurgia para o dia 28/03/2018, sendo que em aditamento da 

inicial, informou que o procedimento será realizado tão logo seja analisado 

o pleito liminar. Ao final, informa que a requerida não aceitou a solicitação 

do pedido e tão pouco autorizou os procedimentos, motivo pelo qual pugna 

pela concessão de liminar para declarar a nulidade das cláusulas de 

restrição de cobertura do plano de saúde e a autorização do procedimento 

com os materiais indicados e eventuais exames e remédios que forem 

necessários para o procedimento de FISTULOSCOPIA-VAAFT. A inicial 

veio acompanhada dos documentos de fls. 22/47. A inicial foi recebida e 

determinado a remessa ao NAT para emissão do parecer que foi acostado 

às fls. 56. É o relatório. Decido. Não obstante os argumentos aduzidos 

pela parte autora, não restaram comprovados os requisitos pertinentes ao 

deferimento da medida de urgência. Prevê o art. 300 do Novo Código de 

Processo Civil, que o Juiz concederá a tutela de urgência quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, considerando os 

documentos que acompanharam a inicial não se comprova a urgência 

pretendida, eis que a Guia de Solicitação de Internação nº 000000127836 

descreveu o caráter da internação como “Eletiva” (fls. 41/42). Outrossim, 

sequer há a negativa da requerida na autorização da cobertura do 

procedimento ou a juntada das cláusulas contratuais do plano firmado pelo 

autor, que, inclusive tem “Cobertura Parcial Temporária”, não havendo 

como sequer analisar a abusividade das cláusulas conforme descrito na 

inicial. Assim, conquanto haja nos autos documentos que demonstram a 

existência da doença alegada, verifico que, por ora, não há perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo, já que o procedimento 

indicado não é definido como urgência ou emergência. Não havendo esse 

convencimento, principalmente se a prova trazida deixa fluir a dúvida, a 

incerteza, é recomendável que não seja deferida a concessão da tutela de 

urgência. “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINAR 

REJEITADA - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA DE 

CIRURGIA BARIÁTRICA - OBESIDADE - DOENÇA PREEXISTENTE - 

VIGÊNCIA DO PERÍODO DE CARÊNCIA - URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA - 

CARÁTER ELETIVO DO TRATAMENTO - RECUSA JUSTIFICADA - 

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL AFASTADO - PRECEDENTES 

DESTA CORTE - RECURSO PROVIDO. A perícia não é o único meio capaz 

de provar a falta de urgência para a cirurgia bariátrica. Logo, é cabível o 

julgamento antecipado do feito e o indeferimento da complementação 

probatória não implica em cerceamento de defesa quando essa 

providência não influenciar na resolução da lide. Demonstrada a previsão 

contratual de período de carência de 24 meses para doenças 

preexistentes e o caráter eletivo do tratamento indicado pelo médico 

(gastroplastia para obesidade grau II), a negativa do plano de saúde em 

custear o procedimento está revestida de legalidade, sobretudo quando 

não identificada situação de urgência ou emergência a autorizar a 

aplicação da exceção a que se referem os artigos 12, V, 'c', e 35-C, da Lei 

n. 9.656/98. Inexistindo ato ilícito na negativa por parte do apelante, não 

tem amparo legal sua condenação à indenização por dano moral. (Ap 

145080/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 

15/02/2018) Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da tutela de urgência. 

Tendo em vista que o feito em análise admite composição, com supedâneo 

no inciso V, do artigo 139 do CPC e na norma ínsita na Resolução 125 do 

CNJ, determino a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca, devendo à respectiva Secretaria, 

designar Sessão de Conciliação/Mediação. 1- Cite-se a parte requerida. O 

prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

2 - Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório. A ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem 

estar acompanhadas de seus respectivos advogados, se houver, bem 

como deverão estar munidos da certidão de nascimento do infante, que 

não se encontra nos autos. 3 - Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. 4 - Cadastre o presente feito no Sistema Informatizado do 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos. 5- Atentem-se as partes ao 

disposto no artigo 334, § 8º, do CPC/2015, os quais saem intimados que o 
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não comparecimento injustificado à audiência de conciliação será aplicada 

multa de 2% (dois por cento), calculado referente ao valor da causa, que 

será revertida em favor do Estado. Após, caso inexitosa a conciliação, 

voltem-me conclusos para deliberação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JUARA, 3 de abril de 2018 FABRICIO SAVIO DA VEIGA 

CARLOTA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000136-16.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS MANOEL CARDOZO AZOIA (EXECUTADO)

PATRICIA CARDOZO AZOIA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1000136-16.2018.8.11.0018; Valor causa: 

R$ 735.855,29; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI 

UNIVALES MT Parte Ré: EXECUTADO: CARLOS MANOEL CARDOZO 

AZOIA, PATRICIA CARDOZO AZOIA Vistos etc. Intime-se o exequente 

para que comprove o recolhimento das custas e taxas judiciais no prazo 

legal, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se. JUARA, 2 de abril 

de 2018. FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000144-90.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE PEREIRA DUARTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1000144-90.2018.8.11.0018; Valor causa: 

R$ 37.915,19; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: 

REQUERIDO: JORGE PEREIRA DUARTE Vistos etc. Como reconhecido no 

caput do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a medida liminar necessita 

apenas da comprovação da mora ou da inadimplência, o que se verificará 

por meio de carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos 

e Documentos ou pelo Protesto de Título. Nesse ponto, a jurisprudência, 

com dissidência mínima, sufragou o entendimento de que bastará à 

notificação extrajudicial a entrega da correspondência no endereço do 

devedor, mesmo que não recebida por ele pessoalmente. Assim sendo, a 

antiga discussão acerca de ser necessária a notificação pessoal do 

devedor restou superada, atualmente vigendo a presunção juris tantum de 

que o destinatário tenha recebido a correspondência entregue na sua 

residência. Depois, vale registrar que a mora ocorre ex re, pela própria 

dicção do artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/69, com nova redação 

dada pela Lei nº 13.043/2014, que assim dispõe: “§2o A mora decorrerá 

do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário”. Em abono ao raciocínio ora desenvolvido, concorrem os 

seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO 

(ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA) – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE PORQUE O DEVEDOR MUDOU-SE – 

FORMALIDADE PREVISTA EM LEI NÃO CUMPRIDA - Não tendo a 

notificação extrajudicial sido entregue no endereço constante do contrato, 

em virtude da informação de que a ré mudou-se, evidente o não 

cumprimento da formalidade exigida em lei. – Indispensável o esgotamento 

dos meios para tentativa de notificação pessoal e, se for o caso, a 

intimação da devedora por edital – Agravo não provido. (TJ-SP - AI: 

22462011320158260000 SP 2246201-13.2015.8.26.0000, Relator: Antonio 

Tadeu Ottoni, Data de Julgamento: 03/12/2015, 34ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 07/12/2015) “Na jurisprudência da Corte para 

comprovar a mora não é necessário intimação pessoal, basta que o aviso 

por carta seja entregue no endereço do devedor, não se exigindo que a 

assinatura constante do aviso seja a do próprio destinatário” (Processo 

Resp 676207 / RJ; Recurso Especial 2004/0097126-6, Relator (a): Ministro 

Carlos Alberto Menezes Direito (1108), Órgão Julgador T3 - Terceira 

Turma, Data da Publicação/Fonte DJ 29.08.2005, p. 338). “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR QUE NÃO RESIDE NO 

ENDEREÇO DO CONTRATO. SINÔNIMO DE MUDOU-SE. PROTESTO EM 

COMARCA DIVERSA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. DESCABIMENTO. 

MORA NÃO CARACTERIZADA. Para o ajuizamento da ação de busca e 

apreensão, é imprescindível a comprovação da mora, consoante 

preconiza a Súmula nº 72 do STJ. No caso em tela, tendo a notificação 

extrajudicial sido inexitosa, porque o devedor não reside no endereço 

informado no contrato, incumbia ao credor ter efetuado o protesto por 

edital. Mora não caracterizada. Sentença de extinção mantida. NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70058187402, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 28/05/2015).

(Processo AC 70058187402 RS; Relator (a): Elaine Maria Canto da 

Fonseca; Julgamento: 28/05/2015; 10ª Quarta Câmara Cível)” Tal 

entendimento também é do Tribunal de Justiça de Minas Gerais nos 

seguintes termos: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

MORA NÃO COMPROVADA - CONDIÇÃO DA AÇÃO. A lei não exige a 

entrega pessoal da notificação, sendo suficiente a remessa para o 

endereço que o devedor tenha fornecido ao credor. Não sendo 

comprovada a entrega da notificação no endereço do devedor, não se 

considera comprovada a mora. A comprovação da mora é condição da 

ação de busca e apreensão, requisito indispensável ao ajuizamento, que 

não atendido leva à extinção do processo sem resolução de mérito.” 

(Processo AC 100001702711803001; 12ª Câmara Cível; Julgamento: 

19/06/2017; Relator José Flávio de Almeida) Então, da confrontação do 

entendimento jurisprudencial colhe-se a certeza inarredável de que, de 

acordo com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, deve ser recebido a 

notificação extrajudicial, não sendo obrigatório que seja pelo próprio 

destinatário, bastando que seja entregue e assinado. Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DERIVADA DE 

CONTRATO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 

DECISÃO QUE DETERMINA A EXCLUSÃO DOS AVALISTAS DO PÓLO 

PASSIVO DA LIDE. LICITUDE. PARTES ILEGÍTIMAS PARA FIGURAREM NO 

PÓLO PASSIVO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR DO CREDOR FIDUCIÁRIO EM BUSCA O BEM NAS 

MÃOS DE QUEM O NÃO DETÉM. POSSÌVEL CONVERSÃO DA AÇÃO EM 

AÇÃO DE DEPÓSITO OU EXECUÇÃO. IMPERTINÊNCIA. POSSIBILIDADE DE 

SEREM OS AVALISTAS INCLUÍDOS QUANDO DA DEFLAGRAÇÃO DA 

NOVA LIDE DERIVADA DA CONVERSÃO. PRECEDENTES DO C. STJ. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. Aação de busca e apreensão 

submetida ao rito especial instituído pelo Decreto-Lei nº 911/69, é uma 

faculdade conferida ao credor fiduciário para exigir a retomada do bem do 

próprio devedor fiduciário ou de quem efetivamente o detenha, e não de 

garantes informados no contrato, salvo se estes estiverem na posse do 

objeto da medida, para que, assim, seja consolidada em seu favor a posse 

e propriedade plena do mesmo, permitindo que o mesmo seja alienado para 

saldar o montante inadimplido pelo devedor.2. Carece o credor fiduciário 

de interesse de agir para ajuizar a ação de busca e apreensão em 

desfavor dos avalistas, pois o objeto da ação de busca e apreensão, 

após a sua efetivação, é tão somente a consolidação da propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, medida 

impassível de ser alcançada com o manejo da ação em face de pessoas 

que não se encontram na posse do bem (precedente do c. STJ: REsp 

325.305/MS).3. O fato de poder a ação de busca e apreensão ser 

convertida em ação de depósito ou de execução, ou mesmo a 

possibilidade de haver saldo devedor passível de ser exigido dos 

avalistas, não justifica que a ação seja originalmente intentada contra 

estes garantes, pois apenas no momento da conversão da lide em ação 
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de depósito ou de execução, é que será admitida a inclusão dos avalistas 

no pólo passivo do litígio, pois, nessas hipóteses, passa a existir nova lide, 

absolutamente independente da ação de busca e apreensão originária, 

consoante expressa a disposição contida no art. 3º, § 8º, do Decreto-Lei 

911/69. 4 - Agravo Regimental conhecido desprovido.(Processo 

AGR1201400203191401; 3ª Turma Cível; Relator: Alfeu Machado; 

Julgamento: 28/01/2015) Portanto, volvendo os olhos para o caso 

judicializado, conforme consta no contrato o endereço para o qual fora 

enviada a notificação, sequer chegou ao seu destino. Ora, tal justificativa 

indica que a correspondência não chegou efetivamente ao endereço da 

parte devedora. De fato, em casos tais, qualquer forma de comunicação 

pelo correio (se essa efetivamente não ocorreu) não possui o mínimo 

amparo legal. Pelo contrário, a obrigação é do comunicante diligenciar para 

que a correspondência chegue até a residência do destinatário. Diante do 

exposto, DETERMINO a intimação da parte requerente para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do NCPC), emendar a inicial no sentido 

de comprovar a mora da parte devedora e o recolhimento das 

custas/taxas judiciais, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos 

termos do art. 321, parágrafo único, do NCPC. Transcorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Às providências. Cumpra-se. 

JUARA, 4 de abril de 2018. FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000139-68.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA ESTEVAN DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0022870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUARA 1ª VARA CÍVEL DE JUARA AV. RUA ANITA GARIBALDI, 94W, 

BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 - TELEFONE: (66) 35561496 

Processo nº: 1000139-68.2018.8.11.0018 REQUERIDO: CLARO S.A. 

Trata-se de demanda proposta perante o Juizado Especial de Juara que 

indevidamente foi distribuída para a 1ª Vara de Juara. Assim, determino a 

sua distribuição junto ao Juizado Especial de Juara com as cautelas legais 

e baixas de estilo. Cumpra-se. JUARA, 3 de abril de 2018 FABRICIO 

SAVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 43328 Nr: 438-72.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Neemias Belarmino de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Com o cumprimento da decisão proferida nos autos em apenso e nada 

sendo requerido em 15 (quinze) dias, arquive-se com as cautelas legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 82538 Nr: 3243-56.2016.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12208A

 Vistos etc.

Intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o 

valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do NCPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

a presente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do NCPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (10%) e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento (10%).

 Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente 

sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º do NCPC).

 Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, intime-se 

a parte para apresentar valor atualizado do débito, para eventual análise 

de penhora on line.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 25763 Nr: 3750-32.2007.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rodrigues Leirião - 

OAB:3669-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc,

Analisando detidamente os autos, bem como o acórdão proferido pela 

Terceira Câmara de Direito Privado, às fls. 74, bem como a manifestação 

de fls. 79, determino a remessa dos autos ao arquivo definitivo, com as 

baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60650 Nr: 3265-22.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia de Campos Luna

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução, em que a parte exequente Marcia de 

Campos Luna em face de Estado de Mato Grosso.

Em fls. 41, a parte exequente informou que houve o pagamento do débito, 

requerendo assim a extinção do feito.

É o breve relatório. Decido.

Diante do exposto, julgo por sentença EXTINTO o presente feito, com 

fulcro no art. 924, inciso II, c/c art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 16141 Nr: 1809-18.2005.811.0018

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adolpho Paulino de Paiva, Noemi Alvarenga de Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Américo Abegg, Terezinha Pereira 

Abegg

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Beatriz Helena Astolfi - 

OAB:98968/SP, Edi Alvarenga de Paiva Ziti - OAB:98.050, José dos 

Santos Neto - OAB:3.677-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:9821-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 Vistos, etc.

Trata-se de Medida Cautelar de Protesto contra Alienação de Bem, 

proposta por Espólio de Adolpho Paulino de Paiva e Noemi Alvarenga de 

Paiva em face de Nélson Américo Abegg e Terezinha Pereira Abegg.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 11/80.
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Em fl. 82/84 foi devidamente recebida a inicial.

Informação nos autos em apenso, cód. 16139, de que o autor faleceu na 

data de 16/02/2012.

Decido.

Contudo, da análise dos autos depreende-se que, o Espólio de Adolpho 

Paulino de Paiva manifestou pela extinção da ação, ante o falecimento do 

autor, com o desapensamento destes autos ao de código 16139.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil/2015, 

devendo os autos serem desapensados dos autos de código 16139.

Eventuais custas pela parte requerente. Em caso de não pagamento das 

custas devidas, certifique-se o cartório distribuidor.

Decorrido o prazo recursal de 15 (quinze) dias, arquive-se com as 

devidas baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60107 Nr: 2676-30.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José da Conceição Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data os autos 60107 retornou a esta 

secretaria da 2ª Instância. Ante o exposto promovo o feito a intimação das 

partes para que querendo requeira o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 97783 Nr: 5547-91.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clebson Marques Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Ante o teor da justificativa apresentada à ref. 24, revogo a 

nomeação do médico Dr. Francisco de Assis Domingos e nomeio como 

perito do juízo o Dr. Aureo de Souza Brito, que deverá servir 

escrupulosamente o encargo.Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 

541, de 18 de janeiro de 2007, do Conselho da Justiça Federal, as 

despesas com advogados dativos e peritos no âmbito da jurisdição 

delegada correrão à conta da Justiça Federal, observados os limites 

mínimo e máximo estabelecidos na tabela II.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 108422 Nr: 2333-58.2018.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Bergamaschi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martins e Bezerra Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rodrigues Costa 

Limoeiro - OAB:25620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos observo que, devidamente intimado para emendar a 

inicial, adequando o seu pedido ao rito da ação monitória e recolhendo o 

comprovante do recolhimento das custas e despesas processuais, a 

parte autora limitou-se a apresentar um extrato do recebimento do seu 

benefício previdenciário.

Observo ,outrossim, que - além do despacho ter sido claro em determinar 

a apresentação da guia de recolhimento das custas processuais, com o 

respectivo comprovante de pagamento - o documento juntado pelo autor 

não demonstra a sua hipossuficiência, mas tão somente que ele é 

segurado do Instituto Nacional do Seguro Social.

Nesse sentido, dispõe o art. 321 do Código de Processo Civil que: “ o juiz, 

ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 

e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Diante disso, considerando que o requerente não sanou a irregularidade, 

embora tenha tido tempo suficiente para tal, JULGO EXTINTO o processo, 

sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 

321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

 P.R.I.

Sem custas.

Transitado em julgado, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 108421 Nr: 2332-73.2018.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Bergamaschi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristhiane Martins Bezerra Bergo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rodrigues Costa 

Limoeiro - OAB:25620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos observo que, devidamente intimado para emendar a 

inicial, adequando o seu pedido ao rito da ação monitória e apresentar o 

comprovante do recolhimento das custas e despesas processuais, a 

parte autora limitou-se a apresentar um extrato do recebimento do seu 

benefício previdenciário.

Observo, outrossim, que -além do despacho ter sido claro em determinar a 

apresentação da guia de recolhimento das custas processuais, com o 

respectivo comprovante de pagamento - o documento juntado pelo autor 

não demonstra a sua hipossuficiência, mas tão somente que ele é 

segurado do Instituto Nacional do Seguro Social.

Nesse sentido, dispõe o art. 321 do Código de Processo Civil que: “ o juiz, 

ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 

e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Diante disso, considerando que o requerente não sanou a irregularidade, 

embora tenha tido tempo suficiente para tal, JULGO EXTINTO o processo, 

sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 

321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

 P.R.I.

Sem custas.

Transitado em julgado, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 93345 Nr: 3362-80.2017.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCRdVdJU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AeVL, VNGdOV, VAdQ, RSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Cuida-se de pedido de restrição de circulação do veículo objeto 

dos autos e busca de endereço do requerido pelo Sistema RENAJUD e 

INFOJUD (fls. 139/140), bem como de pedido de consolidação do bem (fls. 

142/143), os quais entendo, entretanto, que não merecem prosperar.Pois 

bem, analisando os autos observo que fora realizada apenas uma 

tentativa de citação do requerido pelo oficial de justiça, a qual inclusive 

restou infrutífera (fl. 127).Não há que se falar, portanto, em restrição de 
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circulação do veículo e até mesmo em consolidação do bem, motivo pelo 

qual indefiro tais pedidos. Sobre a pesquisa do endereço, muito embora o 

Sistema INFOJUD forneça segurança, rapidez e economicidade ao envio e 

cumprimento das ordens jurídicas, entendo que, de inicio, a parte 

solicitante deve demostrar ao juízo a impossibilidade de localizar o 

entendeço atualizado da parte ré, fato que não ocorreu no casso em 

testilha.Sobre a matéria em debate, a jurisprudência uníssona dos 

Tribunais de Justiça Pátrios manifestam-se no sentido de que cabe ao 

Requerente/Exequente comprovar o exaurimento das vilas legais de 

localização do endereço atualizado da parte ré, somente, após o 

cumprimento desta diligência é que se permite a utilização dos sistemas 

RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, senão vejamos..Nesta toada, 

considerando que a parte requerente não logrou êxito em comprovar o 

exaurimento do ônus de localizar o endereço da parte ré, o indeferimento 

do pleito em analise é medida que se impõe.Ante ao exposto, INDEFIRO o 

pedido de busca de endereço via sistema INFOJUD e a restrição junto ao 

RENAJUD. Ato contínuo, DETERMINO a intimação da parte requerente para 

pugnar o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção do feito.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 85297 Nr: 4816-32.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Caetano dos Reis - ME, Anderson 

Caetano Reis, Carlos Alberto Avancini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S. 

A., em face da sentença de fl. 92, ao argumento de que houve 

contradição em razão do juízo ter extinto o feito ao invés de suspendê-lo 

nos termos do art. 922 do CPC/2015.

Pois bem, conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos, nos 

termos da certidão de fl. 102.

Ademais, acolho-os, eis que verificada a contradição apontada.

Assim , onde se lê:

 “Considerando a regularidade do acordo apresentado à ref. 33, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA a composição entabulada entre as partes, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. ”

Leia-se:

“Considerando a regularidade do acordo apresentado à ref. 33, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA a composição entabulada entre as partes, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, 

SUSPENDO o feito pelo prazo de 02 (dois) anos, eis que no acordo 

entabulado às fls. 85/89 a parte requerida comprometeu-se a pagar a 

dívida em 60 (sessenta) parcelas, quitando a primeira delas em 

21/08/2017.

 Portanto, remetam-se os autos ao arquivo provisório e, decorrido o prazo 

acima, intime-se o requerente para se manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção do feito”.

Permanecem intactos os demais termos da decisão.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10186 Nr: 104-34.1995.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A-Juara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kumaru Indústria de Artefatos de Madeiras 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felicio Hirocazu Ikeno - 

OAB:3470, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 Nos termos do artigo 5º § 3º, do Provimento n° 31/2016 CGJ, fica 

devidamente INTIMADA á parte autora para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

758,63 (Setecentos e cinquenta e oito reais e seicen), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls.115. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 384,67 (Trezentos e oitenta e quatro reais e 

secenta e sete centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

373,96 (Trezentos e setenta e três reais e noventa e seis centavos), para 

fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA 

INSTÂNCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Capital aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33524 Nr: 1171-43.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair Paixão de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º § 3º, do Provimento n° 31/2016 CGJ, fica 

devidamente INTIMADA á parte autora para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

506,79 (Quinhentos e seis reais e setenta e nove centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls.115. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta de cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

129,94 (Cento e vinte nove reais e noventa e quatro centavos), para fins 

da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA 

INSTÂNCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Capital aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58541 Nr: 1028-15.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido da Silva Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 Nos termos do artigo 5º § 3º, do Provimento n° 31/2016 CGJ, fica 

devidamente INTIMADA á parte autora para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

506,79 (Quinhentos e seis reais e setenta e nove centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls.115. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta de cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

129,94 (Cento e vinte nove reais e noventa e quatro centavos), para fins 

da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA 

INSTÂNCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Capital aos cuidados da central de arrecadação e 
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arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 2109 Nr: 100-94.1995.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A-Juara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS E. PRADO RUIZ, Aylton Junklaus 

Ferro, Naget Abou Nouh Ferro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A-MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para providenciar o recolhimento do valor da 

diligência, NO PRAZO LEGAL, em cumprimento ao despacho de fls. 134.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32116 Nr: 3887-77.2008.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Marques do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thalles de Souza Rodrigues - 

OAB:9874-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Nos termos do artigo 5º § 3º, do Provimento n° 31/2016 CGJ, fica 

devidamente INTIMADA á parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

506,79 (Quinhentos e seis reais e setenta e nove centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls.55. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

129,94 (Cento e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos), para fins 

da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA 

INSTÂNCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Capital aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36449 Nr: 615-07.2010.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olegária Pereira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Generali do Brasil Companhia Nacional de 

Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12903/MT, Marcos Vinicius Lucca Boligon - OAB:12099

 Nos termos do artigo 5º § 3º, do Provimento n° 31/2016 CGJ, fica 

devidamente INTIMADA á parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

644,51 (Seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença de fls.184/185. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 382,27 (Trezentos e oitenta e 

dois reais e vinte e sete centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$ 262,24 (Duzentos e secenta e dois reais e vinte a quatro centavos), 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA 

INSTÂNCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Capital aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36874 Nr: 1042-04.2010.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Rodrigues de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alencar Felix da Silva - 

OAB:7507, Ana Paula Sigarine Garcia - OAB:10.133, Fernando 

Augusto Vieira de Figueiredo - OAB:7627-A, Raiane Rossetto 

Steffen - OAB:13371, Vagner Spiguel Junior - OAB:12209

 Nos termos do artigo 5º § 3º, do Provimento n° 31/2016 CGJ, fica 

devidamente INTIMADA á parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

800,00 (Oitocentos reais), a que foi condenado nos termos da r. sentença 

de fls. 104/106. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

400,00 (Quatrocentos reais), para recolhimento da guia de custas e R$ 

400,00 (Quatrocentos reais), para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum da Capital aos cuidados da central de 

arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 55470 Nr: 1679-81.2012.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Antunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A, Jose Martins - OAB:84314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Antonio da Silva 

Bonifacio - OAB:6.610-BA

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento da diligência do 

mandado de busca e apreensão

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 55470 Nr: 1679-81.2012.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Antunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A, Jose Martins - OAB:84314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Antonio da Silva 

Bonifacio - OAB:6.610-BA

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento da diligência do 

mandado de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 39756 Nr: 217-26.2011.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. R. Gaspar-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora, para efetuar o pagamento de diligência 

do Sr. Oficial de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 38102 Nr: 2137-69.2010.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nely Kloh, Margarida Kloh

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de E. G. dos Santos, Zenir Gomes de 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:MT0017762A

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

determinando a adjudicação compulsória pelos autores do imóvel descrito 

na inicial, bem como a expedição de respectiva carta para seu devido 

registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis, transferindo-se a 

propriedade do imóvel em questão para o nome das autores, pagas as 

despesas necessárias.Por consequência, extingo o feito com a resolução 

do mérito nos termos do art. 487, I do NCPC.Condeno a parte ré ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre 

o valor da causa nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, suspendendo, 

entretanto, sua exigibilidade por lhe deferir os benefícios da justiça 

gratuita.Com o transito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas necessárias.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56245 Nr: 2477-42.2012.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Santander Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ranieri Queiroz, Jussara Queiroz Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchil Tulio - OAB:11.640, Marco Andre Honda Flores - OAB:6171 

OAB/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maristela Queiroz - 

OAB:269415/SP, Wesler Augusto de Lima Pereira - OAB:214225/SP

 Intimar os patronos das partes requeridas para retirarem em cartório a 

carta precatória, para providenciar o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 106600 Nr: 1473-57.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MYMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Trata-se de ação de exoneração de alimentos com pedido liminar proposto 

por Claudio Pereira de Souza em desfavor de Mikael Yago Moura de 

Souza ambos qualificados nos autos.

Em síntese narra a parte autora que o requerido, seu filho, está sob sua 

guarda desde abril de 2013 e que mesmo assim continua a ser 

descontado de seu salário o valor de prestações alimentícias do filho que 

este é guardião.

Informa que aliado a isso, está o fato de que o requerido completou 

recentemente a maioridade e que os alimentos são depositados 

diretamente na conta da genitora do filho.

Liminarmente pugna pela suspensão dos descontos em folha de 

pagamento com relação a pensão alimentícia de Mikael Yago Moura de 

Souza.

Pois bem;

Demonstrada que a guarda fática do pai em relação ao filho já está 

consolidada ao longo do tempo e que a situação atual do filho é favorável 

(maioridade e trabalho), tenho que o deferimento do pedido liminar é 

medida que se impõe.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS determino o cancelamento imediato do 

desconto de alimentos somente em relação à Mikael Yago Moura, 

permanecendo os descontos somente no valor de R$ 320,00 (trezentos e 

vinte reais) em relação à filha menor Nicoli Gabrieli de Souza.

Oficie-se o SAD para que proceda a cessação dos descontos de modo 

proporcional conforme indicado nesta decisão.

Outrossim, cite-se e intime-se a parte Ré para contestar o feito no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis.

A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade 

da matéria fática apresentada na petição inicial.

Após, intime-se a parte Autora para prazo legal apresentar impugnação, 

caso queira.

Em seguida, intimem-se as partes para que no prazo de 10 (dez) dias 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, esclarecendo a 

necessidade e adequação, sob pena de indeferimento.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 101316 Nr: 7428-06.2017.811.0018

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Monica da Silva Costa - 

OAB:23320/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO01 – Recebo a inicial nos termos dos artigos 319/320, ambos do 

CPC/2015.02 – CITE-SE o(s) requerido(s) e INTIMEM-SE as partes para 

comparecerem à audiência de conciliação/mediação, para a possibilidade 

de autocomposição da lide, nos termos do art.334, caput, do CPC, a ser 

designada pelo Núcleo de Conciliação/Mediação desta Comarca. Não 

havendo audiência ou autocomposição, o réu poderá oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

será a data prevista no art.335, do CPC, sob pena de revelia.03 – 

[...].Havendo necessidade de prosseguimento da sessão de mediação (§ 

2.º, art. 334, CPC/2015), as partes ratearão novo honorário no mesmo 

patamar de R$ 50,00 (cinquenta reais), depositados na mesma conta e no 

prazo de 05 (cinco) dias a contar da designação em continuidade.Uma vez 

que as partes devem comparecer obrigatoriamente à sessão, [...];06 – 

Intimem-se a parte autora por seu advogado constituído, ou, se assistida, 

pela Defensoria Pública. O(s) requerido(s), pessoalmente, por este 

mandado.07 – Não havendo composição entre as partes e decorrido o 

prazo de contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61273 Nr: 3886-19.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elen Penha Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adair Sergio Birnfeld, Concessionárias Águas 

de Juara, Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 
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Oliveira - OAB:3911/MT, Fabricio Tsuji Ishiki - OAB:13.218/B, Felicio 

Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 Intimar os patronos das partes para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a Certidão do Sr. Oficial de Justiça fl.304, assim como 

da juntada de fl.305/307 e 308, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 87256 Nr: 364-42.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0, Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 87256

Requerente: MARIA DA SILVA

Requerido: INSS- Instituto Nacional de Seguro Social

S E N T E N Ç A

EMENTA – “Aposentadoria por idade. Trabalhador rural. Comprovação por 

testemunhas e documentos. Procedência. Beneficio fixado em 01 (um) 

salário mínimo desde o requerimento administrativo. Sem tutela antecipada 

na sentença”.

I - RELATÓRIO

 MARIA DA SILVA, já qualificada nos autos, moveu a presente ação de 

aposentadoria por idade rural em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, alegando que atualmente possui mais de 55 

(cinquenta e cinco) anos, tendo trabalhado durante praticamente toda a 

vida como rurícola, pretendendo com a presente demanda sua 

aposentadoria como trabalhador rural.

Instruiu a exordial com documentos.

Citado e intimado o Requerido apresentou às fls. 41/44, apenas extrato do 

CNIS ( Cadastro Nacional de Informações sociais) .

 É o relatório. Decido.

III - FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de ação de concessão de benefício previdenciário com pedido de 

aposentadoria por idade, sob a alegação de que a parte requerente 

exerce atividade rural.

O trabalhador rural, consoante o art. 12, da lei 8.212/91 e art. 11, da lei 

8.213/91 é segurado obrigatório, pois vinculado ao sistema previdenciário, 

sem possibilidade de exclusão voluntária.

 A aposentadoria por idade é concedida aos 65 anos de idade, se homem, 

e 60 anos de idade, se mulher, reduzido em cinco anos o limite para os 

trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas 

atividades em regime de economia familiar.

 Frise-se que a razão teleológica para a redução da idade no caso de 

rurícolas reside na insalubridade ínsita às lides rurais, cujos trabalhadores 

são expostos a condições de trabalho severas, expondo-se diariamente 

ao sol e a chuva, lavrando a terra com ferramentas manuais, com longas 

jornadas de trabalho.

 Com isso, visando concretizar o princípio da igualdade material, o 

legislador desigualou os desiguais, antecipando em cinco aos a idade 

mínima para a aposentadoria.

 Nesse diapasão, transcreve-se o liceu do jurista SÉRGIO PINTO MARTINS 

(Direito da seguridade social. 32 ed. – São Paulo: Atlas, 2012. P. 349), in 

verbis: “(...) Essa regra de redução de tempo para o trabalhador rural vale, 

portanto, para os trabalhadores rural empregado, eventual, avulso e 

segurado especial, bem como para os segurados garimpeiros que 

trabalhem, comprovadamente, em regime de economia familiar. A 

justificativa do prazo diferenciado na área rural é de que o trabalho seria 

mais penoso, pois o segurado presta serviços a ceu aberto, sujeito a sol, 

chuva, frio e etc. Assim, o trabalhador se desgastaria mais rapidamente 

do que outra pessoa. Não há que se falar em violação ao princípio da 

igualdade, pois é a própria Constituição que determina essa diferença de 

idade”.

 O art. 143, da lei 8213/91 garante a concessão ao trabalhador rural de 

aposentadoria por idade, bastando ao segurado, além da idade mínima, 

demonstrar o desempenho de atividade rural pelo tempo de carência 

necessária ao benefício, conforme estabelecido no art. 25, da citada lei.

 A própria lei traz exceção a regra geral da obrigatoriedade de 

recolhimento das contribuições previdenciárias para os trabalhadores 

rurais, para que possam obter aposentadoria por idade, desde que 

comprovem tempo mínimo de efetivo exercício de atividade rural igual ao 

número de meses necessários à concessão do benefício requerido.

 A parte requerente ajuizou a presente ação em 23/01/2017, devendo, 

assim, conforme o art. 25, da lei 8.213/91, comprovar o exercício da 

atividade rural nos 180 meses anteriores ao seu requerimento, perfazendo 

15 anos.

Este segundo requisito para concessão do benefício, que é o efetivo 

exercício de atividade laboral rural no período imediatamente anterior ao 

requerimento, está suficientemente comprovado na integralidade.

Os documentos colacionados nos autos demonstram que a parte 

requerente é lavradora desde sempre, havendo ainda outros 

comprovantes idôneos de tal situação, restando demonstrado o início de 

prova documental. Frise-se, que há documentos contemporâneos ao 

período de prova, inclusive aportou-se às fls. 14, Relatório da 

EMPAER-MT.

A prova testemunhal corrobora a prova documental e inclusive atesta o 

exercício da atividade rural, em período superior ao necessário para o 

preenchimento do período de carência. O início de prova material trazido 

pela parte requerente é confirmado assim, de maneira segura, pela prova 

testemunhal colhida em juízo.

Enfim, entendo que as provas apresentadas são suficientes para o 

deferimento e procedência dos pedidos.

Exercendo atividade rural, a parte requerente é segurada especial da 

previdência social (art. 11, inc. VII, da lei 8.213/91) e faz jus à 

aposentadoria por idade, nos termos do art. 143, da lei 8.213/91, 

independentemente de contribuição.

Estando preenchidos os requisitos legais, portanto, é de rigor o 

acolhimento da pretensão inicial, conforme jurisprudência dominante que 

tomo a liberdade de transcrever:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APOSENTADORIA 

POR IDADE. TRABALHADORA RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA 

MATERIAL. COMPLEMENTAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE 

MÍNIMA. RECONHECIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. 

HONÓRARIOS. 1. A concessão do benefício pleiteado pela parte 

requerente exige a demonstração simultânea de início razoável de prova 

material, corroborada com prova testemunhal, ou prova documental plena, 

bem como cumprimento do requisito etário. Idade superior a 60 anos para 

homem e 55 anos para mulher. 2. Os documentos apresentados pela parte 

requerente configuram início razoável de prova material da atividade de 

rurícola em atenção à solução pro misero, adotada no âmbito do colendo 

STJ e pelos Tribunais Regionais Federais. Natureza meramente 

exemplificativa do rol de documentos constante no artigo 106 da Lei n. 

8213/91; possibilidade de extensão ao cônjuge da condição de rurícola 

constante do documento do marido ou mulher; inexigibilidade de que a 

prova documental cubra todo o período de carência, bastando ser 

contemporânea aos fatos que se pretende provar. 3. A prova oral 

produzida nos autos confirma a qualidade de trabalhador rural da parte 

requerente. Os testemunhos foram claros e coerentes ao demonstrar o 

exercício da atividade de rurícola por parte do apelado, pelo necessário 

prazo de carência, que deve compreender o período imediatamente 

anterior ao pedido do benefício ou do implemento do requisito etário. 4. Os 

juros e correção monetária, de acordo com os índices constantes do 

manual de cálculos da justiça federal, porém aplicando-se o ipca-e após 

entrada em vigor da Lei nº 11 9 6 0 / 2 0 0 9, tendo em vista a 

imprestabilidade da TR, atualmente utilizada na remuneração das 

cadernetas de poupança. Como índice de correção monetária de débitos 

judiciais, conforme decidiu o STF na adi 493/df. Contam-se da citação, 

para as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela, e do 

respectivo vencimento, para as que lhe são posteriores. 5. Honorários 

advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da 

prolação do acórdão, atendendo ao disposto na Súmula nº 111/stj. 6. Nas 

causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição 

federal (§3º do art. 109 da cf/88), o INSS está isento das custas somente 

quando Lei estadual específica prevê a isenção, o que ocorre nos 

estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e mato grosso. Tratando-se de 

causas ajuizadas perante a justiça federal, o INSS está isento de custas 

por força do art. 4º, inc. I, da Lei n. 9.289/96, abrangendo, inclusive, as 

despesas com oficial de justiça. 7. Apelação provida. (TRF 01ª R.; AC 

0005503-09.2011.4.01.3506; GO; Segunda Turma; Rel. Juiz Fed. Conv. 

Márcio Barbosa Maia; Julg. 27/11/2013; DJF1 17/01/2014; Pág. 58).
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PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. REQUISITOS. 

ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. Para a comprovação do 

tempo de atividade rural, com vistas à obtenção de aposentadoria por 

idade rural, faz-se necessário início de prova material, não sendo admitida, 

via de regra, prova exclusivamente testemunhal (art. 55, § 3º, da Lei n. º 

8.213/91; Súmula nº 149 do stj). Inobstante, está pacificado nos tribunais 

que não se exige comprovação documental ano a ano do período que se 

pretende comprovar. Implementado o requisito etário (55 anos de idade 

para mulher e 60 anos para homem) e comprovado o exercício da 

atividade agrícola no período correspondente à carência (art. 142 da Lei 

nº 8.213/91), é devido o benefício de aposentadoria por idade rural. Os 

honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor da 

condenação, excluídas as parcelas vincendas, observando-se a Súmula 

nº 76 desta corte: "os honorários advocatícios, nas ações 

previdenciárias, devem incidir somente sobre as parcelas vencidas até a 

data da sentença de procedência ou do acórdão que reforme a sentença 

de improcedência". (TRF 04ª R.; APL-RN 0017489-57.2012.404.9999; RS; 

Quinta Turma; Rel. Juiz Fed. João Pedro Gebran Neto; Julg. 23/04/2013; 

DEJF 13/05/2013; Pág. 306)

III - DISPOSITIVO

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo PROCEDENTE o pedido inicial, 

condenando a requerida a pagar a requerente MARIA DA SILVA o 

benefício previdenciário de APOSENTADORIA RURAL POR IDADE, nos 

termos do art. 143, da lei 8.213/91, no valor de um salário mínimo por mês 

(R$ 937,00), extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, inc. I, do NCPC.

 Sobre as prestações em atraso incidirão correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, na forma prevista na lei 6.899/81 e Súmulas 

43 e 148, do STJ e juros de mora devidos em 1% ao mês, a contar da 

citação até a Lei 11.960/09, e a partir de então à razão de 0,5% ao mês, 

nos termos do art. 1ºF, da Lei 9.494/97, c/c art. 406, do CC/02; c/c 161, § 

1º, do CTN; enunciado 20, do CJF e da Súmula 204, do STJ.

Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 1º, § 1º, da lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inc. I, da Lei Estadual 

nº 7.603/2001.

Condeno a requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111, do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social.

 Considerando que o débito vencido não ultrapassa a 1000 (mil) salários 

mínimos, deixo de determinar a remessa de ofício para reexame 

necessário, nos termos do art. 496, § 2º, do NCPC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Número do CPF: 482.112.491-20

Nome da Mãe: Izauride da Silva

Nome do segurado: Maria da Silva

Endereço do segurado: Chácara Morada do Sol, Km 04, Estrada de Juara 

à Juina, Zona Rural –Juara/MT.

Benefício concedido: aposentadoria por idade rural.

Renda mensal atual: Um salário mínimo (R$ 937,00).

 DIB: 22/09/2016 – data do requerimento administrativo

 Em Juara/MT, 27 de março de 2018.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010232-15.2011.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO JUCOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS MARTINS OAB - MT0008981A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARAUJO & ARAUJO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARCOS BERTONCELLO (TERCEIRO INTERESSADO)

GILMAR MENDES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

DIOGO FORQUIM DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA PROCESSO: 8010232-15.2011.8.11.0018 

REQUERENTE: SERGIO JUCOSKI REQUERIDO: ARAUJO & ARAUJO LTDA 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc., Considerando haver audiência de 

instrução pendente de realização neste feito para a reinquirição das 

partes e testemunhas tendo em vista o extravio dos arquivos de mídia das 

audiências ocorridas anteriormente, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 27 de abril de 2018 (sexta-feira), às 13h30min, a ser 

realizada na sala de audiências da Segunda Vara, oportunidade em que 

será colhido o depoimento pessoal da parte autora e do representante 

legal da reclamada, bem como as respectivas testemunhas. Intimem-se as 

partes para comparecerem ao ato solene. Em atenção às manifestações 

das partes, intimem-se por mandado, somente as testemunhas da parte 

autora, nos endereços declinados na petição no evento n. 13409028. 

Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível de Juara MT para apreciação e homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 DECISÃO 

HOMOLOGO o projeto de decisão proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Cumpra-se as determinações do juiz 

leigo. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito 

-

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-82.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GILBERTO JACOB DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000108-82.2017.8.11.0018 

REQUERENTE: LUIZ GILBERTO JACOB DOS PASSOS REQUERIDO: OI S/A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o 

processo encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 

355, inciso I do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes 

para a solução da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes 

quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito c/c 

restituição e indenização por danos morais, em que, analisando os 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a 

hipótese é de procedência em parte da demanda. A promovida Oi arguiu 

preliminar de incompetência deste Juizado para julgar a presente demanda 

por necessidade de perícia, a qual desde logo afasto, uma vez que o 

ponto central da controvérsia não é a falta de internet ou falha na 

prestação dos serviços, pois estes foram apenas os motivos do pedido do 

promovente em cancelar o serviço de telefonia. O que se discute nesta 

causa é se a cobrança pelo serviço em determinado período foi ou não 

indevido, e se isso lhe causou danos de ordem extrapatrimonial. Dessa 

forma, desnecessária a realização de prova pericial neste feito, pelo que a 

preliminar é rejeitada nos termos acima. A promovida também requereu a 

suspensão deste processo até julgamento dos Recursos especiais n. 

1.525.134 e 1.525.174, em trâmite no STJ, e afetados sob o rito dos 

recursos repetitivos. Especificamente quanto ao REsp 1.525.134, a 

afetação deu-se em 31/05/2016 por decisão monocrática do Min. Luís 

Felipe Salomão, e tem como um dos assuntos,, a discussão sobre se há 

ocorrência de dano moral indenizável, em virtude da cobrança de serviços 

não contratados ou (má) prestação de serviços de telefonia e internet, 

bem como, se configurado o dano, seria aplicável o reconhecimento "in re 

ipsa" ou a necessidade de comprovação nos autos. Entendendo pela 

similitude do presente caso com a demanda objeto do recurso 1.525.134, 

caberia então a suspensão deste feito até julgamento daquele. Contudo, 

em 22/06/2016, o referido Ministro reviu seu posicionamento e tornou sem 

efeito a afetação, sob o fundamento de que referido recurso não se 

presta ao julgamento pelo rito dos repetitivos diante das peculiaridades do 

caso concreto. Portanto, inviável a suspensão requerida. Passo ao mérito. 

Diz o autor em sua inicial, que requereu o cancelamento do serviço de 
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telefonia fixa, e pagou as contas que havia em aberto, com vencimentos 

nos meses de dezembro/2016 e janeiro/fevereiro/2017. Sucede porém, 

que já teria pago uma conta vencida em 06/dezembro/2016, no valor de R$ 

56,09. Questiona também a cobrança de duas faturas que entende ser 

indevidas (vencimentos em maio - R$ 41,20; e junho/2017 – R$ 18,40), 

pois alega que a linha já estava cancelada nessa época. A promovida 

alega que o valor de R$ 56,09 se tratava de uma entrada de parcelamento 

dos valores devidos dos meses de outubro e novembro/2016, e posterior 

parcela única de R$ 81,89. No entanto, além do fato do promovente ter 

pago as contas de outubro e novembro (comprovantes anexos), o que por 

si só não justificaria qualquer parcelamento automático, não houve 

qualquer aviso ou notificação deste ato àquele. Dessa forma, injustificável 

a alegação de parcelamento de contas, pelo que o valor de R$ 56,09 deve 

ser restituído em dobro ao autor. A meu ver, a devolução em dobro 

prescinde de demonstração da má-fé daquele que cobrou, já que o motivo 

da cobrança não se trata de engano justificável. Conforme acima exposto, 

não houve prova de justificativa de parcelamento de faturas, se estas 

foram pagas. No que se refere às faturas em aberto com vencimento em 

maio e junho/2017, é preciso ressaltar primeiramente, que o promovente 

não informa na inicial em que data especificamente solicitou o 

cancelamento do serviço de telefonia fixa. Apenas afirma que assim 

procedeu e requereu as faturas em aberto para pagar. A promovida 

informa na defesa, que o cancelamento ocorreu em definitivo na data de 

27/04/2017, fato não impugnado pelo promovente, pelo que considero que 

a linha ficou ativa até referida data, sendo os serviços prestados até 

então. A fatura vencida em 19/05/2017 consta referência ao mês de 

fevereiro/2017. Segundo a promovida, a linha telefônica do promovente 

teria sido bloqueada parcialmente em 17/01/2017 por falta de pagamento 

da fatura de dezembro/2016. Convém aqui considerar que o bloqueio não 

foi indevido, pois havia inadimplência que o justificava, já que essa fatura, 

valor de R$ 59,90 só foi paga em 24/04/2017. Esse bloqueio parcial, 

segundo a promovida, perdurou até 23/02/2017, quando houve o bloqueio 

total. Como era parcial, a linha ficou parcialmente ativa, o que justificou a 

cobrança de R$ 41,20 referente a fevereiro/2017. Já a fatura vencida em 

14/06/2017, a promovida afirma tratar-se do período parcial entre 24/04 

(data em que a linha foi desbloqueada) e 27/04/2017 (data do 

cancelamento definitivo), ou seja, o período anterior à retirada da linha. 

Como os serviços permaneceram ativos até 27/04/2017, entendo que as 

cobranças das faturas acima são devidas, não havendo nada que possa 

afastá-las. Ainda que tenham sido emitidas após o cancelamento da linha, 

referem-se a períodos em que ainda estava ativa. No entanto, com relação 

ao dano moral pleiteado, ressalto que, embora possa ser reconhecido que 

houve cobrança indevida do valor de R$ 56,09 – fato incontroverso, de 

outro lado, é certo que não é possível reconhecer que o evento tenha 

ultrapassado a linha do mero dissabor inerente à vida em sociedade e 

causado real lesão ao direito da personalidade da parte autora. Não sem 

propósito, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. Aliás, em que pese tenha 

ocorrido a cobrança indevida e o pagamento, é importante destacar que, 

diante de elementos contidos nos autos, o evento não culminou em 

maiores consequências, tais como a inscrição nos órgãos de proteção ao 

crédito, nem se trata de dano que deriva do próprio fato. Não se verificou 

neste caso, outras consequências jurídicas como excessivas cobranças 

e exposição a alguma situação vexatória, situações que, quando 

comprovadas, ensejariam indenização a título de danos morais. Nesse 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. AGRAVO RETIDO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NÃO CONTRATADOS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANOS 

MORAIS. (...) A cobrança se mostra indevida porque a autora alega não 

ter contratado os referidos serviços e a companhia não comprova 

suficientemente o contrário: cabia à demandada trazer aos autos a 

solicitação expressa e inequívoca do consumidor, desincumbindo-se do 

ônus da prova que lhe competia, em especial por se tratar de discussão 

de relação de consumo. O dano moral não ocorre à simples cobrança 

indevida, sequer inscrita em cadastros de devedores inadimplentes, ou 

demonstrados atos de cobrança ofensivos. (Apelação Cível Nº 

70055427470, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 14/08/2013) AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SERVIÇO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO (PLANO PÓS-PAGO). 

DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. MERA cobrança INDEVIDA. Danos 

morais não configurados. Mero aborrecimento. Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Ainda que 

tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais 

gravosas à parte consumidora, ficando a situação vivenciada no patamar 

dos meros dissabores do cotidiano. 2. A toda evidência, inexiste qualquer 

situação capaz de causar abalo à honra e à moral da Recorrente, 

considerando que o mero inadimplemento contratual, assim como a mera 

cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral 

indenizável, sendo resolvida com o cancelamento do contrato e 

consequente anulação dos débitos. 3. Digno de nota é que também não 

houve demonstração da tentativa de resolução da celeuma na seara 

administrativa. 4. Danos morais não configurados no caso sub examine, 

ante a ausência de abalo a esfera psíquica da parte consumidora. 5. 

Recurso conhecido e não provido. (TJMT – Turma Recursal - Recurso 

Inominado: 0010307-47.2014.811.0064 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

DE JUARA, Recorrente: SELHA ROMILDA MACEDO - Recorrida: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A - Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI 

ALVES CORRÊA - Data do Julgamento: 13/12/2016) Resta portanto, 

inequívoca a inexistência de dano moral a ser reparado. Com relação ao 

pedido contraposto, tenho que este procede, de acordo com a 

fundamentação acima exposta. As faturas vencidas em maio e 

junho/2017, nos valores de R$ 41,20 e R$ 18,40 são devidas, pois 

demonstrado que o serviço estava ativo nos períodos cobrados. Ante o 

exposto, JULGO parcialmente procedentes as pretensões contidas na 

inicial para o fim de CONDENAR a reclamada a restituir em dobro à parte 

reclamante, o valor em dobro de R$ 56,09 (cinquenta e seis reais e nove 

centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% 

a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 

1º do CTN, contados da citação válida. Ainda, JULGO procedente o pedido 

contraposto formulado pela promovida, condenando o promovente ao 

pagamento da quantia total de R$ 59,60 (cinquenta e nove reais e 

sessenta centavos), referente às faturas de maio e junho/2017 não 

pagas; pelo que REVOGO a liminar ora concedida nestes autos. E por 

consequência, o faço com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido 

no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES 

MENDES - Juiz de Direito -

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 43560 Nr: 671-69.2012.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias de Amorim Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney 

Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 Promovo a intimação do(s) advogado(s) do réu para se manifestar sobre 

a Certidão de fls. 328/329.

Comarca de Juína

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 37/2018

 O Excelentíssimo Senhor Doutor RAUL LARA LEITE, Juiz de Direito e 
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Diretor do Foro desta Comarca de Juína, no uso de suas atribuições 

legais,

 RESOLVE,

 Art. I - NOMEAR a Srta. DANYARA MESQUITA D ABREU, portadora do RG 

n.° 86743086 , SSP/PR, CPF n.° 055.146.529-80, para exercer o cargo 

comissionado de Assessora de Gabinete I, PDA-CNE-VII, no Gabinete do 

Juiz de Direito da Primeira Vara desta Comarca, Dr. Fabio Petengill, a partir 

da data da assinatura do termo de posse e exercício, que deverá ser 

editado e assinado a partir da publicação desta.

Art. II - Publique-se e Cumpra-se.

 Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos - Divisão de 

Controle e Informação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Juína, 04 de abril de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000307-83.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO NUNES DIAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0015177A (ADVOGADO)

 

Certifico que compareceu na secretaria da Primeira Vara a parte 

requerida, Sr. Pedro Nunes Dias, e informou que possui advogado 

constituído nos autos - Dr Mateus dos Santos. Assim, intimar a parte 

requerida na pessoa de seu advogado para manifestar acerca da petição 

retro juntada, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000431-32.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. (REQUERIDO)

L. C. R. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

A. D. S. R. (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000431-32.2018.8.11.0025 [Busca 

e Apreensão de Menores, Guarda] REQUERENTE: DARCY DA SILVA 

REQUERIDO: ROSIMEIRE DA SILVA, LUIZ CARLOS ROCHA V I S T O S, 

Trata-se de pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, 

verbalizado por Darci Soares, em face de Rosimeire da Silva e Luiz Carlos 

Rocha, porque, de acordo com o que salienta em seu petitório inicial, 

desde os 4 meses de vida, assumiu a condição de guardiã e tutora da sua 

neta, filha dos requeridos, a menina Ashylle da Silva Rocha, que hoje 

conta com 10 anos de idade, mas que teria sido, abrupta e maliciosamente, 

retirada do convívio familiar pelo genitor, que de forma astuta, ludibriou a 

autora e a própria filha, convidando-a a passar as férias no Estado do 

Paraná com ele e sua nova família, porém acabou transferindo a criança 

para aquela localidade, subtraindo-lhe de toda rotina e convivência diárias 

que manteve durante toda sua existência. Segundo a peça de ingresso, 

inobstante a informalidade, certo é que aos 4 meses de idade da criança, 

seus pais (os requeridos) separaram-se e decidiram seguir seus 

caminhos, ambos tendo se casado novamente e convivido apenas 

esporadicamente com a filha, que nos 10 anos de sua vida, foi criada, 

educada e tutelada pela avó materna, sendo que, especificamente com o 

pai, teria mantido, se muito, três ou quatro encontros durante essa década 

toda, sendo que o ultimo contato teria se realizado há uns 3 anos. 

Entretanto, afirma que no último período de férias escolares (dezembro a 

fevereiro de 2018), o genitor esteve pela cidade, visitou a criança, 

manteve-a sob convivência, e, valendo-se desse comportamento 

aparentemente benéfico e carinhoso com a filha, acabou por convencer a 

avó e as tias maternas de deixarem que levasse a criança para o Paraná, 

a fim de visitar a família paterna, comprometendo-se a devolvê-la em 

meados de março, quando retomava-se o período escolar. Foi, sempre 

segundo a exordial, que passou a alterar o comportamento, evitando o 

contato entre avó e neta, até que as tias da infante acabaram por 

descobrir que a intenção sempre havia sido de ‘tomar’ a criança do 

convívio familiar onde sempre foi criada, fazendo o genitor uso de um 

suposto direito de pater família que não mais se acomoda às modernas 

relações sociais. Assinala que a direção da escola onde a infante 

estudava há 4 anos, informou que ela teve sua transferência solicitada e, 

provavelmente, estaria estudando já na cidade do pai (Ubiratã/PR), o que 

mais escancararia a má-fé e a postura leviana e matreira do requerido, 

justificando a propositura da presente ação, a fim de resguardar o melhor 

interesse da criança e impedir sua alienação parental pelo lado materno, já 

que sua mãe estaria presa e o pai, se valendo dessa situação decidiu por 

subtrai-la do convívio diário com a avó e as tias maternas e ‘carregou-a’ 

para outro Estado da Federação, em condições desconhecidas. Requereu 

a tutela de urgência para deferir a busca e apreensão da infante e o 

deferimento da guarda provisória em favor da avó materna, sem indicar, 

de modo claro e preciso, qual seria a pretensão de fundo, violando a regra 

do art. 303, caput, do CPC. Não obstante o defeito, tendo em vista a 

exegese extraível das normas dos §§ 1º e 4º do mesmo dispositivo de lei, 

se afigura claramente possível a emenda da inicial noutro momento, 

deixando-se para, nesse instante, verificar-se, tão-somente, os requisitos 

genéricos para concessão das tutelas provisórias de urgência, permitindo 

que a autora, a posteriori, emende a inicial, para aclará-la e eventualmente 

readequá-la na sua estrutura, inclusive porque a própria natureza da 

pretensão (se satisfativa ou cautelar) não está bem evidenciada, 

mormente no que tange ao pedido de guarda, porque, aparentemente, não 

há utilidade alguma em se estabilizar tutela de caráter eminentemente 

precário, como o é a guarda provisória, sem definir em sede meritória a 

questão de fundo que envolve esse pedido. Vale dizer: tratando-se de 

pedido de busca e apreensão de menor, pelo menos nesse ponto, 

parece-me bem evidente que a natureza da pretensão é acautelatória e 

não satisfativa e daí não caberia estabilização da tutela, o que mais 

ressalta a necessidade de que se proceda a emenda da petição, a fim de 

amolda-la com maior rigor técnico ao objetivo que efetivamente se 

pretende atingir com a demanda. Assim, afunilando a cognição à 

verificação dos requisitos processuais justificantes da concessão da 

chamada tutela provisória de urgência, em sede de delibação sumária, não 

obstante reconheça que a farta prova carreada à inicial indique um 

cenário histórico bem delineado e evidente sobre a criação e formação da 

infante, há que se reconhecer que não existe, nesse momento, qualquer 

elemento de informação seguro e consistente o suficiente para que se 

entenda qual o panorama atual vivenciado pela criança, isto é, nesses 

meses de convivência paterna qual a realidade da infante, qual sua 

situação de vida e de comportamento, e por isso mesmo não se mostra 

recomendável o deferimento de medida tão drástica como a busca e 

apreensão de uma criança, na casa de seu pai, noutro Estado da 

Federação, ainda mais em sede liminar, sem que antes se possa ter dados 

mais seguros sobre a relação paterno-filial. É realmente muito provável 

que, de fato, os pais de Ashylle da Silva Rocha tenham por um bom 

período da vida dela, se demitido ou pelo menos se afastado de seus 

deveres para com a filha, mas daí não se pode extrair a conclusão de que 

houve ruptura familiar, perda de laços, estranhamento da convivência, 

porque apesar de afirmar que a criança somente viu o pai por 3 ou 4 

vezes na vida, que não o via há 3 anos, nem mesmo a autora nega que ele 

esteve em Juína no final do ano, manteve contato contínuo com a filha, a 

ponto de convida-la e ela ter aceitado ir com ele para o Paraná, 

alegadamente a passeio, o que, se não é suficiente para se deduzir que 

existia contato constante entre pai e filha, permite, ao menos, aquilatar que 

eles não são dois estranhos. De mais a mais, chama a atenção o fato de 

que mesmo estando a criança sob a guarda ou cuidados da avó por 10 

anos, como afirmado na exordial, nunca houve qualquer preocupação ou 

interesse em regularizar essa situação fática, além de a própria autora 

admitir que, ao menos quanto ao convívio com a mãe, até a prisão dela, 

pelo menos, havia sim contato constante, porque segundo a peça inicial, a 

infante convivia com o irmão menor, de 5 anos de idade, indicando que a 

relação com a genitora não era tão distante assim. Enfim, o que é preciso 
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ser delimitado nessa quadra é que, a par da aparente irresponsabilidade 

dos pais da menor Ashley, não há convicção – ao menos por agora – de 

que eles cortaram qualquer vínculo com a filha, que pudesse caracterizar 

a necessidade de se superar o direito à guarda advindo da relação familiar 

mais estreita (biológica ou sócio-afetiva), ao menos em sede prelibatória. 

Antes de mais nada é preciso destacar que apesar da forte mudança de 

conceitos e de olhares sobre a estrutura da chamada ‘nova família’ no 

direito brasileiro, a ideia de manutenção do núcleo familiar originário 

permanece, havendo, por exceção e como fase preparatória à perda do 

poder familiar e adoção/tutela, a possibilidade de fixação de guarda 

provisória à família extensa ou a terceiros. Vale dizer: suspensão do 

poder familiar, destituição dele, afastamento do convívio, são todas 

medidas de exceção, de vanguarda, que não devem ser aplicadas sem 

que se procure esgotar as possibilidades de reavivamento, fortalecimento, 

prestígio da relação familiar de base. Reverbere-se, ainda, que a própria 

autora admite sua neta está aos cuidados do pai há quase dois meses e 

não há relato algum de maus-tratos ou de situação de risco que ensejasse 

a extração dela do ambiente onde hoje se encontra, repita-se, sem que ao 

menos se tenha informações mais conglobantes sobre todo o panorama 

familiar. Assinalando que a ideia de ‘melhor interesse da criança’ também, 

e principalmente, passa pela preservação de parâmetros, valores e 

circunstâncias da vivência e da rotina do menor, se-me afigura desmedido 

e nada salutar transformar o cotidiano de uma pessoa em 

desenvolvimento, com somente 10 anos de idade, em um intenso ir e vir, 

em um redemoinho de emoções e experiências, com mudanças repentinas 

e seguidas de residência, de amigos, de escola, etc. Portanto, entendendo 

que nesse instante, submeter a infante a uma nova e brusca mudança, 

sem ao menos se ter informações de qual seu estado de animo e de vida 

nesse momento, é por demais repentino e corre o risco de ser medida 

açodada é que rejeito a pretensão liminar formulada na peça de ingresso. 

Nesse mesmo diapasão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

GUARDA. PLEITO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. 

INDEFERIMENTO NA ORIGEM. MELHOR INTERESSE DA INFANTE. VISITAS 

MATERNAS GARANTIDAS. Ainda que impressione a tenra idade da 

criança envolvida, e a súbita alteração de guarda, que vinha sendo 

exercida pela genitora há mais de um ano, é preciso agir com bom senso e 

aguardar os estudos sociais determinados pelo juízo de origem, evitando 

mais uma alteração brusca de guarda, o que só traz insegurança à 

criança envolvida. NEGARAM PROVIMENTO. (TJRS, Agravo de 

Instrumento nº 70042207530, Oitava Câmara Cível, Relator: Alzir Felippe 

Schmitz). Dessarte, indeferida a tutela de urgência requestada em sede 

antecedente e sendo questionável o cabimento dessa pretensão, ao 

menos quanto ao pedido de busca e apreensão, defiro à autora o prazo 

de 30 dias (art. 303, § 6º c/c art. 308 do NCPC) para que apresente a lide 

e os fundamentos do pedido principal, expedindo-se, a posteriori, 

mandado de citação, via CP, para chamamento dos requeridos ao feito, 

inclusive para que compareçam à audiência de conciliação prévia (art. 

334, § 5º do NCPC), a ser designada pelo CEJUSC da Comarca, 

salientando-se que o prazo para defesa passará a decorrer da aludida 

audiência, devendo se fazer representados por advogados, e, não 

possuindo condições de contratar um, dirijam-se até a Defensoria Pública 

de suas comarcas ou requeiram a nomeação de advogado dativo, 

apresentando documentação comprobatória do eventual estado de 

hipossuficiência. Faça constar no mandado às advertências legais. Doutro 

lado, tratando-se de ação que versa sobre interesse de menor, determino 

o processamento da lide em segredo de justiça (art. 189, II, do CPC) e com 

isenção de custas. Defiro os benefícios da justiça gratuita na medida em 

que os documentos carreados fazem presumir o preenchimento dos 

requisitos necessários ao deferimento da medida. Determino a realização 

de estudo psicossocial, a ser efetivado pela equipe multidisciplinar deste 

juízo, no prazo de 30 dias, na residência da autora e por meio da equipe 

técnica do juízo da Comarca de Ubiratã/PR, com a maior brevidade 

possível, devendo, em ambos estudos, levantar-se a condição da 

residência, a relação dos componentes dela com a criança, o histórico de 

convivência, e, principalmente, a colheita das impressões, vontades e 

expressões da menina sobre o imbróglio. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo, atentando-se para a urgência do 

caso. Juína/MT, 3 de abril de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000183-03.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEIDE CAMILO DOS SANTOS (REQUERENTE)

ALESSANDRO CAMILO FIGUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Município de Juína (REQUERIDO)

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE AVILA PRADO OAB - 515.115.170-34 (PROCURADOR)

 

Certifico que a Contestação apresentada pela Fazenda Pública Estadual 

na identificação (id) nº 5051335 é tempestiva.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 81158 Nr: 797-35.2011.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZELINA MARQUES LOBATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ROGÉRIO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA SIMIONATTO - 

OAB:14577/MT

 SENTENÇA FLS. 237/241: "Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por OZELINA MARQUES 

LOBATO em face de MÁRCIO ROGÉRIO CARDOSO. [...] DISPOSITIVO. 

Ante ao exposto e por tudo que dos autos constam, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e, consequentemente, DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, o que faço com fulcro 

no art. 487, inciso I, do CPC. Isento de custas. Fixo honorários 

advocatícios em favor da advogada dativa em 02 (duas) URH. Expeça-se 

a devida certidão. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 112550 Nr: 3933-98.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA TAVARES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO FL. 185: "Vistos etc. Intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da petição de fls. 

181/182-v. Com a devida manifestação, venham-me os autos conclusos."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 55935 Nr: 2216-27.2010.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO FERREIRA DA CRUZ, NIRLEI DE FÁTIMA 

FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - 

OAB:5389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Marcio de Lara 

Sariano - OAB:3946

 DECISÃO FL. 142: "VISTOS EM CORREIÇÃO. Primeiramente, DETERMINO a 

redistribuição dos autos, para que conste como cumprimento da sentença. 

Intime-se a parte requerida para pagar, em 15 (quinze) dias, o valor de R$ 

6.457,99 (seis mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa e nove 

centavos) nos termos do artigo 523, do NCPC, sob pena de aplicação de 

multa de 10% (dez por cento) do valor devido."
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 86927 Nr: 879-32.2012.811.0025

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: *JOAQUIM PEREIRA, MARIA DAS VIRGENS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA JUINA 

LTDA, FLADEMIR TEIXEIRA DA SILVA, BENTO TEIXEIRA SILVA, 

OUTRO(A), OUTRO(A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

COMPARECER EM SECRETARIA, NO PRAZO LEGAL, PARA RETIRAR O 

MANDADO DE AVERBAÇÃO EXPEDIDO PARA CUMPRIMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 127621 Nr: 1003-39.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOUZA & BRITO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO FL. 51: "Vistos etc. Intimem-se as partes para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, especifiquem justificadamente as provas que 

pretendem produzir ou se concordam com o julgamento antecipado da lide. 

Decorrido o prazo, o silêncio será interpretado como anuência tácita para 

o julgamento antecipado da lide."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 96712 Nr: 5178-18.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSELI BARBOSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 DESPACHO FL. 123: "Vistos etc. Considerando o que dispõe o art. 914, e 

seguintes, do CPC, o meio processual adequado para a defesa do 

devedor são os embargos à execução, em autos apartados, por se tratar 

de execução de título extrajudicial. Neste diapasão, tendo em vista que o 

referido incidente exige requisito distinto e possui procedimento diverso, 

torna-se inadmissível a aplicação do princípio da instrumentalidade das 

formas. Ora, o despacho inicial da presente execução, acostado à fl. 52, 

fora extremamente claro e até didático, configurando-se erro grosseiro a 

proposição da peça simples, que mais parece uma Contestação por 

Negativa Geral. Dessa forma, deixo de analisar a petição apresentada por 

NEUSELI BARBOSA DE SOUZA às fls. 119/119-v, em virtude da 

inadequação da via eleita. Outrossim, INTIME-SE o exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar o que entender de direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 102642 Nr: 3498-61.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ DIAS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO BARBOSA DE SOUZA, RAQUEL 

SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13443/MT, DOUGLAS MARCEL DE BARROS - OAB:17815/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE GRAZIELI LAMBRECHT 

- OAB:21.432/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 DESPACHO FL. 183: "Vistos etc. Intime-se a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar o que entender de direito. Decorrido o prazo 

sem manifestação, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 33619 Nr: 1872-85.2006.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO MAINARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 DESPACHO FL. 155: "Vistos etc. A requisição judicial para busca de bens 

em nome do executado junto ao sistema infojud constitui medida 

excepcional, justificando-se nos casos em que a parte exequente 

comprova ter envidado todos os esforços e meios administrativos 

disponíveis para consegui-lo, o que não ocorreu, motivo pelo qual 

INDEFIRO o pedido retro. DEFIRO a inclusão do nome do executado em 

cadastros de inadimplentes, nos termos do art. 782, §3, do CPC. 

Outrossim, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar o cálculo atualizado do débito e manifestar o que entender de 

direito, principalmente no tocante ao bem penhorado à fl. 148."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 101300 Nr: 2339-83.2014.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MNL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA COTA MINISTERIAL DE FL. 

97.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 104320 Nr: 4644-40.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:39.534-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA REQUERER O 

QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 18652 Nr: 122-19.2004.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FRANCISCO MENDES, LÍDIA MARAN MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLUBE RECREATIVO - JUINA CLUBE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT, RAFAEL JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT

 DESPACHO FL. 527: "Vistos etc. Primeiramente, DEFIRO o pedido de 

justiça gratuita aos autores, nos termos do art. 98, do CPC. NOMEIO JOSÉ 

MARCELO PARREIRA como perito avaliador e fixo, desde logo, o prazo de 

20 (vinte) dias para a entrega do laudo, a contar da realização da perícia. 

Intimem-se as partes para, querendo, indicar assistente técnico e/ou 

apresentar quesitos. Após, intime-se o perito supracitado para dar início 
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aos trabalhos. Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para, 

querendo, manifestarem-se no prazo comum de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 477, §1º, do CPC."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 118821 Nr: 731-79.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONNI MARCIOLI, VANDERLEY CURZEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO FL. 69: "Vistos etc. DEFIRO o pedido retro. SUSPENDAM-SE 

os autos da presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual 

se suspenderá a prescrição, nos termos do art. 921, §1º, do CPC."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 81727 Nr: 1417-47.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFR, AFR, SSFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - 

OAB:5389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS MARCEL DE 

BARROS - OAB:17815/MT

 DESPACHO FL. 149: "Vistos etc. Intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar o que entender de direito."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 51196 Nr: 4462-30.2009.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARFALLA INDÚSTRIA DE LATICÍNIO LTDA., 

PAULO SERGIO MAZZALI DE MORAES, VALDIR DOS SANTOS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA APARECIDA DAVID - 

OAB:4889-A/MT

 INTIME-SE O(A) CAUSÍDICO(A) DR(A). MARCIA APARECIDA DAVID 

ACERCA DA NOMEAÇÃO COMO CURADOR(A) ESPECIAL DA PARTE 

REQUERIDA PAULO SERGIO MAZZALI DE MORAES, BEM COMO PARA 

REQUERER O QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, NOS TERMOS DO 

DESPACHO DE FL. 50: "Vistos etc. Tendo em vista a citação por edital do 

executado PAULO SERGIO MAZZALI DE MORAES, bem como a notória 

ausência de Defensoria Pública nesta Comarca, NOMEIO a Dra. MÁRCIA 

APARECIDA DAVID, advogada atuante nesta Comarca, como curadora 

especial, nos termos do art. 72, inciso II, do CPC. Intime-se a causídica 

para manifestar o que entender de direito, no prazo legal."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 93650 Nr: 1794-47.2013.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGDO, ALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT, DOUGLAS MARCEL DE BARROS - OAB:17815/MT

 DESPACHO FL. 132: "Vistos etc. OFICIE-SE ao INSS para que proceda 

com o desconto mensal do benefício previdenciário recebido pelo 

executado FRANCISCO GONÇALO DE OLIVEIRA, na importância de 

32,45% (trinta e dois vírgula quarenta e cinco por cento) do salário mínimo 

vigente, a ser depositada na conta bancária indicada à fl. 128, iniciando-se 

os descontos a partir do recebimento do ofício. Após, se nada for 

requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106695 Nr: 934-75.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALCINEIA SILVA DA COSTA, ODAIR JOSÉ DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERMAT - INSTITUTO DE TERRAS DE MATO 

GROSSO, VALDECIR ANTONIO PRESTES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218, MATEUS DOS SANTOS - OAB:15177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARME LUCIA COUTINHO B. 

BERTOLINI - OAB:OAB/MT 11.079, FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18.590/MT, LUIZ CARLOS FANAIA DE ALMEIDA - OAB:13320

 Autos n°: 934-75.2015.811.0025

AUTOR: Maria Alcineia Silva da Costa e outro

RÉU: Intermat – Instituto de Terras de Mato Grosso e outro

AÇÃO ANULATÓRIA

V I S T O S.

 Manifesta-se a requerida Intermat – Instituto de Terras de Mato Grosso, 

às fls. 142, postulando a redesignação da audiência de instrução 

agendada neste feito, alegando, para tanto, que a referida autarquia não 

possui aporte financeiro e profissional habilitado para comparecimento no 

ato.

Em que pese os argumentos tecidos pelo requerido, é evidente que estes 

não são aptos a fundamentar o pedido de redesinação formulado, em 

especial porque não cabe ao judiciário suprir a ineficiente estruturação do 

Estado, ainda mais quando tal inépcia implica em um atraso no 

encerramento da instrução processual, indo diretamente ao encontro dos 

princípios do devido processo legal e da duração razoável do processo.

Portanto, indefiro o pedido formulado. Aguarde-se a realização da 

solenidade designada.

Às providências.

Juína/MT, 4 de abril de 2018.

FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 134425 Nr: 5412-58.2017.811.0025

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VV, MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757, JOSÉ FABIO PANTOLFI FERRARINI - 

OAB:OAB/MT 14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°: 5412-58.2017.811.0025 – Cód. 134425

REQUERENTE: Vital Viana e outra

REQUERIDO: Aluísio de Souza Silva

 CARTA PRECATÓRIA

V I S T O S.

 Manifestam-se os requerentes postulando pelo cancelamento da 

audiência de instrução agendada neste feito e a devolução da missiva ao 

Juízo Deprecante, porquanto o referido Juízo teria reconhecido a 

competência da comarca de Juína/MT para processamento e julgamento 

do feito originário.

Em que pese os argumentos tecidos pelo requerido, verifico que inexistir 

nos autos qualquer determinação judicial do juízo deprecante solicitando a 

devolução da missiva, o que, evidentemente, torna indevida a restituição 

do expediente sem o devido cumprimento do ato deprecado.

Ademais, há que se ressaltar que a realização da solenidade não implica 

em nenhum prejuízo as partes, mas ao contrário, atende aos princípios da 

economia processual e razoável duração do processo.

Portanto, indefiro o pedido formulado. Aguarde-se a realização da 

solenidade designada.

Às providências.

Juína/MT, 4 de abril de 2018.

FABIO PETENGILL,

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102305/4/2018 Página 424 de 689



 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 136721 Nr: 1066-30.2018.811.0025

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNADINHO CROZETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA ACERCA DA 

AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA DESIGNADA PARA O DIA 15 DE 

MAIO DE 2018, ÀS 17H00MIN, NA CARTA PRECATÓRIA ORIUNDA DOS 

AUTOS Nº 847-33.2011.811.0099 (CÓDIGO 35992), DA VARA ÚNICA DA 

COMARCA DE COTRIGUAÇÚ-MT, TUDO NOS TERMOS DO DESPACHO DE 

FL. 31: "Vistos etc. DESIGNO audiência para o dia 15 de maio de 2018, às 

17h00min. Providencie a escrivania as intimações necessárias. 

Comunique-se ao Juízo Deprecante. Após o cumprimento, baixem e 

devolva-se com as nossas homenagens."

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000004-06.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELINA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AURELIO MARQUES (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e item 7.2.1, do Provimento 

nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos, encaminhando-os ao setor de 

expedição de matéria para a imprensa com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora para, no prazo legal, requerer o que entender 

de direito. Franklin J. Alves Bastos Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000360-64.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. D. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. M. L. P. (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e item 7.2.1, do Provimento 

nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos, encaminhando-os ao setor de 

expedição de matéria para a imprensa com a finalidade de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para, no prazo legal, requerer o que 

entender de direito. Franklin J. Alves Bastos Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000627-36.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. S. D. A. (AUTOR)

E. S. D. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO)

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. X. D. A. V. ". (RÉU)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e item 7.2.1, do Provimento 

nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos, expedindo matéria para a 

imprensa com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da parte autora 

para manifesta-se acerca da certidão negativa de citação. Franklin J. 

Alves Bastos Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 1217 Nr: 5393-09.2004.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU ALENCASTRO RIZZIERI, ILDA 

TRINDADE DE BONA SARTOR RIZZIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Moreli - OAB:13052/PR, 

SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900/MT

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e item 7.2.1, do Provimento 

nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos, encaminhando-os ao setor de 

expedição de matéria para a imprensa com a finalidade de intimar a parte 

requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento das 

custas e despesas processuais, conforme fls.349/350.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 45065 Nr: 3993-18.2008.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE AKEMI MAEDA - ME, SIMONE AKEMI 

MAEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 , sendo assim, DETERMINO a SUSPENSÃO do curso da execução, pelo 

prazo de um ano, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80 e súmula 314 do 

STJ , devendo os autos permanecer no arquivo provisório, sem baixa na 

distribuição.Decorrido o prazo de um ano, sem que sejam indicados bens 

penhoráveis, não havendo manifestação da parte exequente, proceda-se 

com a remessa dos autos ao arquivo, nos termos do § 2º, art. 40, da Lei 

6.830/80.Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da 

execução.Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, dê-se vista à 

Fazenda Pública, após venham-me os autos conclusos.Abra-se vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública acerca dessa decisão 

(art. 40, § 1º, Lei n. 6.830/1980) .Às providências.Juína/MT, 18 de agosto 

de 2017.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 110854 Nr: 2997-73.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LOPES DE OLIVEIRA, VANDERLEI 

PLETSCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAILY COUTINHO FIGUEIRA - 

OAB:17200/MT, TEILON AUGUSTO DE JESUS - OAB:OAB/MT 23691

 Vistos. Insistindo o MP na oitiva das testemunhas faltantes, REDESIGNO a 

audiência para o dia 06/06/2018, às 13h30min. VISTA as partes para no 

prazo de 5 (cinco) dias manifestar quanto ao endereço das testemunhas. 

Se residentes fora dos limites territoriais desta Comarca, DEPREQUE-SE 

sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). SAEM os presentes intimados. 

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 54272 Nr: 5788-25.2009.811.0025

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEL SIMPLICIO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 467

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127801 Nr: 1123-82.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILON MOTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando, nomeado à fl. 112/113 

(Resolução nº 113/2010, do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de 

pena de f. 147

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 122387 Nr: 2851-95.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON THIAGO DE JESUS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 Código de rastreabilidade: 81120183268062

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 122387.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: *** PROTOCOLO GERAL *** ( TJMT )

Data de Envio: 03/04/2018 18:11:14

Assunto: PROCESSO RÉU PRESO - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E 

DOCUMENTOS COM FINALIDADE DE INTERROGAR O RÉU QUE 

ENCONTRA-SE RECLUSO NO CDP DE VÁRZEA GRANDE-MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 129750 Nr: 2359-69.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMEIRE DA SILVA, JAIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095, HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21011/O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR. HELOIZIO OLIVEIRA SILVA PARA, NO 

PRAZO LEGAL APRESENTAR RECURSO DE APELAÇÃO, TENDO EM 

VISTA A CERTIDÃO DE FL. 458, ONDE A DENUNCIADA ROSIMEIRE 

MANIFESTOU O DESEJO DE RECORRER DA R. SENTENÇA PROLATADA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 57543 Nr: 3829-82.2010.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA APARECIDA DAVID - 

OAB:4889-A/MT

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 105414 Nr: 286-95.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO CAMPOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, LUIS FERNANDO DE MORAES MELLO - 

OAB:19056/B

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS RAZÕES E CONTRARRAZÕES DO RECURSO DE 

APELAÇÃO INTERPOSTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 99953 Nr: 1284-97.2014.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO OSTWALD - 

OAB:4686/O

 Vistos,

Trata-se de procedimento cautelar instaurado em decorrência de violência 

doméstica, em tese, praticada contra a requerente.

É o BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

O art. 485, VIII, do NCPC, dispõe que:

 “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VIII - homologar a desistência da ação;”

Com efeito, no caso em tela, verifica-se que a parte requerente pugnou 

pela revogação das medidas protetivas.

Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência da ação, e por consequência, 

tendo em vista que a requerente manifestou desinteresse nas medidas 

protetivas,

 REVOGO as medidas protetivas anteriormente aplicadas e JULGO 

EXTINTO o presente feito sem análise do mérito, com fundamento no art. 

485, VIII, do NCPC.

INTIME-SE a vítima da presente decisão.

SEM custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 104324 Nr: 4646-10.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU SOMBRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283

 Vistos,

Considerando a necessidade de readequar a pauta para realização de júri 

(autos sob o Código n. 112580), REDESIGNO a audiência para o dia 

14/06/2018, às 16h00min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123642 Nr: 3644-34.2016.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RTDLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROBSON DIAS DOS SANTOS, Rg: 

1.810.119-4, Filiação: Manoel dos Santos e Cleide Solange dos Santos, 

data de nascimento: 07/11/1987, brasileiro(a), natural de Castanheira-MT, 
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solteiro(a), agricultor, Telefone 66 9665 8351 e atualmente em local incerto 

e não sabido ROSIANE TEIXEIRA DE LIRA DA SILVA, Cpf: 02791428119, 

Rg: 2.036.276-5, Filiação: Geraldina Teixeira de Lira e Paulo Cardozo de 

Lira, data de nascimento: 25/07/1988, brasileiro(a), natural de Juina-MT, 

separado(a) judicialmente, agricultora. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Vistos,Trata-se de procedimento cautelar instaurado em 

decorrência de violência doméstica, em tese, praticada contra a 

requerente.É o BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.O art. 485, 

VIII, do NCPC, dispõe que: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)VIII - homologar a desistência da ação;”Com efeito, no caso em tela, 

verifica-se que a parte requerente pugnou pela revogação das medidas 

protetivas.Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência da ação, e por 

consequência, tendo em vista que a requerente manifestou desinteresse 

nas medidas protetivas, REVOGO as medidas protetivas anteriormente 

aplicadas e JULGO EXTINTO o presente feito sem análise do mérito, com 

fundamento no art. 485, VIII, do NCPC.INTIME-SE a vítima da presente 

decisão.SEM custas e honorários.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM, digitei.

Juína, 04 de abril de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 90337 Nr: 4655-40.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINGTON SERPA GIL, LUIZ FERNANDO 

DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEISON QUEIROZ DE SOUZA 

- OAB:12.746/MT, HALINE TURINO - OAB:23613/O

 Vistos em correição.

 Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências da 

Segunda Vara desta Comarca, entendo por bem redesignar a audiência 

anteriormente agendada para o dia 19 de abril de 2018, às 14h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 123642 Nr: 3644-34.2016.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RTDLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Vistos,

Trata-se de procedimento cautelar instaurado em decorrência de violência 

doméstica, em tese, praticada contra a requerente.

É o BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

O art. 485, VIII, do NCPC, dispõe que:

 “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VIII - homologar a desistência da ação;”

Com efeito, no caso em tela, verifica-se que a parte requerente pugnou 

pela revogação das medidas protetivas.

Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência da ação, e por consequência, 

tendo em vista que a requerente manifestou desinteresse nas medidas 

protetivas,

 REVOGO as medidas protetivas anteriormente aplicadas e JULGO 

EXTINTO o presente feito sem análise do mérito, com fundamento no art. 

485, VIII, do NCPC.

INTIME-SE a vítima da presente decisão.

SEM custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

P.I.C.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000149-91.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARELIZA SIMIONATTO DERNER (REQUERIDO)

CLAUDETE DERNER CARNEIRO (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar Vossa Senhoria na qualidade de 

autor, na pessoa de seu advogado, da audiência de conciliação designada 

para 27/04/2018, às 15:20.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000352-53.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELICE BELLA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO VALE DO PIQUIRI ABCD 

- SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD PR/SP (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a Vossa Senhoria na qualidade de 

Requerente, na pessoa de seu advogado, da audiência de conciliação 

designada para 27/04/2018 às 15:30. Podendo as partes apresentarem 

contestação e impugnação até 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000359-45.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOLFO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O (ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTANTINA TURISMO LTDA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a Vossa Senhoria na qualidade de 

Requerente, na pessoa de seu advogado, da audiência de conciliação 

designada para 04/05/2018, às 12:30. Podendo as partes apresentar a 

contestação e impugnação até 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-17.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes da audiência de 

conciliação designada para 04/05/2018, às 12:40.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-70.2018.8.11.0025
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Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DE SOUZA FONTOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes da audiência de 

conciliação designada para o dia 04/05/2018 às 12:50. Podendo as partes 

apresentar a contestação e impugnação até 05(cinco) dias após a 

audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-07.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVANIA ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENDER & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar Vossa Senhoria da audiência de 

conciliação designada para 04/05/2018, às 13:10. Podendo as partes 

apresentarem contestação e impugnação até 05(cinco) dias após a 

audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000411-41.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANI BATISTA PECINI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Reclamante, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

11/05/2018 às 12:30H. As partes poderão apresentar impugnação à 

contestação no prazo de 05 dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-20.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BORGES DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 04/05/2018 

às 14:30. Podendo as partes apresentarem contestação e impugnação até 

a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000420-03.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JONATA AVELINO ALCARACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIRLENE HESMAN (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Reclamante, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência designada para o dia 11/05/2018 às 

12:40H. As partes poderão apresentar impugnação à contestação no 

prazo de 05 dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-05.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar vossa senhoria, da audiência de 

conciliação designada para 04/05/2018 às 14:40. Podendo as partes 

apresentarem contestação e impugnação até 05(cinco) dias após a 

audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-04.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte autora da audiência de 

conciliação designada para 04/05/2018 às 14:50. Podendo as partes 

apresentar contestação e impugnação até 05(cinco) dias após a 

audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000421-85.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JONATA AVELINO ALCARACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIELI DAIANI DA SILVA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Reclamante, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência designada para o dia 11/05/2018 às 

12:50H. As partes poderão apresentar impugnação à contestação no 

prazo de 05 dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000421-85.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JONATA AVELINO ALCARACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIELI DAIANI DA SILVA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Reclamante, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência designada para o dia 11/05/2018 às 

12:50H. As partes poderão apresentar impugnação à contestação no 

prazo de 05 dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000128-18.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ESAU GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TEILON AUGUSTO DE JESUS OAB - MT23691/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)
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Tem o presente a finalidade de intimar vossa senhoria da audiência de 

conciliação designada para 04/05/2018, às 15:00. podendo as partes 

apresentarem contestação e impugnação até a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010440-41.2012.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0015177A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO BARBOSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O (ADVOGADO)

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, na pessoa de seu 

advogado, acerca da audiência de instrução e julgamento designada para 

o dia 11/05/2018 às 15:30H. As testemunhas, no máximo 03 (três), 

comparecerão à audiência levadas pela parte que as tenha arrolado, 

independentemente de intimação, nos termos do art. 34, da Lei. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010440-41.2012.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0015177A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO BARBOSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O (ADVOGADO)

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca da audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 11/05/2018 às 15:30H. As testemunhas, no máximo 

03 (três), comparecerão à audiência levadas pela parte que as tenha 

arrolado, independentemente de intimação, nos termos do art. 34, da Lei. 

9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000027-78.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN CESAR CAMPOS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TEILON AUGUSTO DE JESUS OAB - MT23691/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, da audiência de conciliação designada para 04/05/2018, às 

15:20. Podendo as partes apresentar a contestação e a impugnação até 

cinco dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001248-33.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO M5 LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANUARIO PROFIRIO SILVA (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Exequente da audiência de 

conciliação designada para 04/05/2018 às 15:30.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000712-56.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO M5 LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON CAMILO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte autora da audiência de 

conciliação designada para 04/05/2018,às 15:40.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000373-29.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MESSIAS CABRAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO SANCHES FILHO OAB - SP388575 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência designada para o dia 18/05/2018 às 

12:00H. As partes poderão apresentar impugnação à contestação no 

prazo de 05 dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010069-43.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR JULIO BIACHIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAC DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Exequente da audiência de 

conciliação designada para 04/05/2018 às 15:50.

Intimação Classe: CNJ-137 EMBARGOS

Processo Número: 1000947-86.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARCIA DOS SANTOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA BARBOSA (EMBARGADO)

Outros Interessados:

LAZARO JOSE GALDINO (TESTEMUNHA)

MARTA MENDES DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Embargante, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência designada para o dia 18/05/2018 às 

12:10H. As partes poderão apresentar impugnação à contestação no 

prazo de 05 dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-137 EMBARGOS

Processo Número: 1000865-55.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IZAQUEL FERREIRA DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM LUCIA E SILVA PRADO OAB - MT0005289A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLIZE BRUM (EMBARGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Embargante, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência designada para o dia 18/05/2018 às 

12:20H. As partes poderão apresentar impugnação à contestação no 

prazo de 05 dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000443-46.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO HERRERA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT14867/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Reclamante, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência designada para o dia 18/05/2018 às 

12:30H. As partes poderão apresentar impugnação à contestação no 

prazo de 05 dias após a audiência.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000423-55.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADRIANO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANAIRA DA SILVA OAB - SP361730 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (RÉU)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência designada para o dia 18/05/2018 às 

12:40H. As partes poderão apresentar impugnação à contestação no 

prazo de 05 dias após a audiência.

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 024/2018- CA   A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA 

EDNA EDERLI COUTINHO, MMª JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DA 

COMARCA DE MIRASSOL D’ OESTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS E NA FORMA DA LEI;   Considerando o Ato nº257/2018-CM, 

datado de 22/03/2018, disponibilizado no DJE Nº10225, página 22, em 

26/03/2018 e publicado em 27/03/2018 que concedeu remoção ao servidor 

Lucio Mauro Leite Lindote, da Comarca de Rio Branco, para esta Comarca.     

R E S O L V E :       LOTAR o servidor Lucio Mauro Leite Lindote, matrícula 

8275, Oficial de Justiça, na Central de Mandados desta Comarca, a partir 

de 27/3/2018. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Encaminhe-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.   Mirassol D’ 

Oeste, 27 de março de 2.018.     Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

Diretora do Forotable

 PORTARIA Nº 024/2018- CA

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA EDNA EDERLI COUTINHO, MMª 

JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE MIRASSOL D’ 

OESTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;

 Considerando o Ato nº257/2018-CM, datado de 22/03/2018, 

disponibilizado no DJE Nº10225, página 22, em 26/03/2018 e publicado em 

27/03/2018 que concedeu remoção ao servidor Lucio Mauro Leite Lindote, 

da Comarca de Rio Branco, para esta Comarca.

 R E S O L V E :

 LOTAR o servidor Lucio Mauro Leite Lindote, matrícula 8275, Oficial de 

Justiça, na Central de Mandados desta Comarca, a partir de 27/3/2018.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Encaminhe-se cópia ao Departamento 

de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Mirassol D’ Oeste, 27 de março de 2.018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito Diretora do Foro

PORTARIA Nº 025/2018- CA

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA EDNA EDERLI COUTINHO, MMª 

JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE MIRASSOL D’ 

OESTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;

 Considerando o Ato nº257/2018-CM, datado de 22/03/2018, 

disponibilizado no DJE Nº10225, página 22, em 26/03/2018 e publicado em 

27/03/2018 que concedeu remoção ao servidor Antonio Marcio da Silva, 

da Comarca de Tapurah, para esta Comarca.

 R E S O L V E :

 LOTAR o servidor Antonio Marcio da Silva, matrícula 8182, Oficial de 

Justiça, na Central de Mandados desta Comarca, a partir desta data.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Encaminhe-se cópia ao Departamento 

de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Mirassol D’ Oeste, 02 de abril de 2.018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33295 Nr: 3908-74.2008.811.0011

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Município de Curvelândia - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Martinez Pereira, Banco do Brasil S/A, 

Banco Sicredi S/A - Cooperativa de Crédito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darlise Hasper Muniz - 

OAB:5673

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, Cinara Campos Carneiro - OAB:8.521, Eloir 

José Dall Agnol - OAB:42.138, Helenise Sesti Reghelin - OAB:57752, 

JOAO BATISTA FERREIRA - OAB:10962/B, Nelson Feitosa Junior - 

OAB:8.656

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3908-74.2008 .811.0011 Código 33295

ESPÉCIE: Ação Cautelar

PARTE REQUERENTE: O Município de Curvelândia

PARTE REQUERIDA: Marcio Martinez Pereira e outros

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Márcio Martinez Pereira, Cpf: 

69818673115, Rg: 1443242-0 SSP MT Filiação: Aparecido Martinez Zabetti 

e de Cecília Aparecida Pereira Zanetti, data de nascimento: 03/12/1984, 

brasileiro(a), natural de São josé dos q. marcos-MT, convivente, servidor 

público "contador", Endereço: Chácara Nossa Senhoria Aparecida-em 

Frente A Empaer(fone: 65.9689-5153), Bairro: Centro, Cidade: 

Curvelandia-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 2.611,56 (Dois mil seiscentos e onze Reais e 

cinquenta e seis centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 3 de abril de 2018.

 Edmilson Barbosa da Silva

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32570 Nr: 2422-54.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edismar Gonçalves Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2422-54.2008.811.0011 Código 32570

ESPÉCIE: Execução Fiscal

PARTE REQUERENTE: O Município de Mirassol D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Edismar Gonçalves Ferreira

INTIMANDO(A, S Executados(as): Edismar Gonçalves Ferreira, Cpf: 

52331180172, Rg: 765.482 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), casado(a), 

sapateiro, Endereço: Rua Antonio Martins da Costa, Nº 643, Bairro: Centro, 

Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 504,07 (quinhentos e quatro Reais e sete 

centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do prazo do 

presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 
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implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC -TJMT.. Eu, 

Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 3 de abril de 2018.

 Edmilson Barbosa da Silva

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116245 Nr: 3126-96.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública do Município de Mirassol D´Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo da Silva Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3126-96.2010 .811.0011 Código 116245

ESPÉCIE: Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda Pública do Município de Mirassol 

D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Paulo da Silva Moreira

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Paulo da Silva Moreira, Cpf: 

53134532115, Rg: 738.641 SSP MT Filiação: Onofre Frutuoso Moreira e de 

Waldeci da Silva Moreira, data de nascimento: 17/06/1972, brasileiro(a), 

natural de Mirassol d´oeste-MT, casado(a), comerciante, Endereço: Rua 

João Paulino Filho Nº 1.973, Bairro: Parque Shangri-lá, Cidade: Mirassol 

D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 504,07 (Quinhentos e quatro Reais e sete 

centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do prazo do 

presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC -TJMT.. Eu, 

Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 3 de abril de 2018.

 Edmilson Barbosa da Silva

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22523 Nr: 2445-05.2005.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idalina Messias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2445.05.2005.811.0011 Código 22523

ESPÉCIE: Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda Pública do Município de Mirassol 

D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Idalina Messias da Silva

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Idalina Messias da Silva, Cpf: 

14054469191 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Getulio Vargas N.° 

884, Bairro: Jardim das Flores, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 510,70 (Quinhentos e dez Reais e setenta 

centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do prazo do 

presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC -TJMT.. Eu, 

Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 3 de abril de 2018.

 Edmilson Barbosa da Silva

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10383 Nr: 1084-55.2002.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carneiro Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1084-55.2002.811.0011 Código 10383

ESPÉCIE: Execução Fiscal

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Município de Mirassol D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: José Carneiro Silva

INTIMANDO(A, S): Executados(as): José Carneiro Silva, Cpf: 55941818149 

Filiação: Manoel Souza Silva e de Angelica Carneiro Silva, data de 

nascimento: 06/02/1959, brasileiro(a), natural de Riacho do jacuipe-BA, 

casado(a), mecânico, Endereço: Rua Mariano Rodrigues Paiva, Nº 3.877, 

Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 504,07 (quinhentos e quatro Reais e sete 

centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do prazo do 

presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC -TJMT.. Eu, 

Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 3 de abril de 2018.

 Edmilson Barbosa da Silva

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116198 Nr: 3054-12.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública do Município de Mirassol D´Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josias Benicio Sabino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3054.12.2010.811.0011 Código 116198

ESPÉCIE: Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Município de Mirassol D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Josias Benicio Sabino

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Josias Benicio Sabino, Cpf: 

54522390149 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Av. Amadeu Teles 

Tamandaré, 2223, Bairro: Mirassol ii, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 504,07 (quinhentos e quatro Reais e sete 
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centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do prazo do 

presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC -TJMT.. Eu, 

Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 3 de abril de 2018.

 Edmilson Barbosa da Silva

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246046 Nr: 1115-50.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VBC, EVCdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1115.2017.811.0011 Código 246046

ESPÉCIE: Execução

PARTE REQUERENTE: Veronica Bezerra Campos

PARTE REQUERIDA: Edvaldo Francisco de Paula

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Edvaldo Francisco de Paula, Cpf: 

63044102120, Rg: 960.500 SSP MT Filiação: João Francisco de Paula e de 

Doralice Nunes de Paula, data de nascimento: 11/11/1974, brasileiro(a), 

natural de Mirassol d´oeste-MT, convivente, serviços gerais, Endereço: 

Rua Francisco Vicente de Araújo, Nº 23, Qd. 09, Bairro: Parque Morumbí ii, 

Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 694,53 (Seiscentos e noventa e quatro Reais e 

cinquenta e três centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 3 de abril de 2018.

 Edmilson Barbosa da Silva

 Gestor Adm 3

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246749 Nr: 1503-50.2017.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Afonso Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3908-74.2008 .811.0011 Código 33295

ESPÉCIE: Ação Cautelar

PARTE REQUERENTE: O Município de Curvelândia

PARTE REQUERIDA: Marcio Martinez Pereira e outros

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Márcio Martinez Pereira, Cpf: 

69818673115, Rg: 1443242-0 SSP MT Filiação: Aparecido Martinez Zabetti 

e de Cecília Aparecida Pereira Zanetti, data de nascimento: 03/12/1984, 

brasileiro(a), natural de São josé dos q. marcos-MT, convivente, servidor 

público "contador", Endereço: Chácara Nossa Senhoria Aparecida-em 

Frente A Empaer(fone: 65.9689-5153), Bairro: Centro, Cidade: 

Curvelandia-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 2.611,56 (Dois mil seiscentos e onze Reais e 

cinquenta e seis centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 3 de abril de 2018.

 Edmilson Barbosa da Silva

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5477 Nr: 619-17.2000.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coprovet - Com. de Prod. Veterinarios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iuri Seror Cuiabano - 

OAB:10.838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 619.17.2000.811.0011 Código 5477

ESPÉCIE: Execução Fiscal

PARTE REQUERENTE: O Município de Mirassol D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Coprovet – Com. De Prod. Veterinários Ltda

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Coprovet - Com. de Prod. Veterinarios 

Ltda, CNPJ: 73762882000104, brasileiro(a), Endereço: Rua Mariano 

Rodrigues Paiva, Nº 1000, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 598,45 (quinhentos noventa e oito Reais e 

quarenta e cinco centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 3 de abril de 2018.

 Edmilson Barbosa da Silva

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241456 Nr: 3629-10.2016.811.0011

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzimara de Carvalho Leonardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Leonardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA VICENTE LUCA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO
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PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3629.10.2016.811.0011 Código 241456

ESPÉCIE: Ação de Divórcio

PARTE REQUERENTE: Luzimara de Carvalho Leonardo

PARTE REQUERIDA: José Roberto Leonardo

INTIMANDO(A, S: Requerido(a): José Roberto Leonardo, Cpf: 

94119767191, Rg: 1420693-5 SSP MT Filiação: Pedro Leonardo e de Maria 

Rejane de Almeida Leonardo, data de nascimento: 10/10/1975, 

brasileiro(a), natural de Estrêla d'oeste-SP, casado(a), entalhador - 

desocupado, Endereço: Rua Madalena Marques, Nº 784, Bairro: Parque 

Morumbí, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 504,07 (quinhentos e quatro Reais e sete 

centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do prazo do 

presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC -TJMT.. Eu, 

Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 3 de abril de 2018.

 Edmilson Barbosa da Silva

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26596 Nr: 679-43.2007.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional - Cuiabá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Brentan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Antônio de Lima - 

OAB:3212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º679.43.2007.811.0011 Código 26596

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: Fazenda Nacional – Cuiabá MT

PARTE REQUERIDA: Wilson Brentan

INTIMANDO(A, S): Wilson Brentran, CPF 177.931.141-91, residente a Rua: 

Germano Greve nº 917 – Mirassol D’Oeste- MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 7.308,50 (Sete mil trezentos e oito Reais e 

cinquenta centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do 

prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA 

de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas 

judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa 

ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC 

-TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, 

digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 4 de abril de 2018.

 Edmilson Barbosa da Silva

 Gestor Adm 3

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000319-08.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 17 de Julho de 2018 às 

16h00min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235135 Nr: 238-47.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elaine Pereira da Conceição Pazete

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 238.47.2016.811.0011 Código 235135

ESPÉCIE: Termo Circunstanciado

VÍTIMA: Laura Beltrão Correa

AUTORA DO FATO: Elaine Pereira da Conceição

INTIMANDO(A, S): Autor do fato: Elaine Pereira da Conceição Pazete, Cpf: 

02948343119, Rg: 1760055-3 SSP MT Filiação: Antonio da Conceição e 

Maria Pereira do Vale, data de nascimento: 23/06/1990, brasileiro(a), 

natural de São josé dos quatro marcos-MT, separado(a) judicialmente, 

comerciante, Endereço: Rua Goiás, Nº 661, Bairro: Centro, Cidade: São 

José dos Quatro Marcos-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 505,09 (quinhentos e cinco Reais e nove 

centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do prazo do 

presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC -TJMT.. Eu, 

Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 3 de abril de 2018.

 Edmilson Barbosa da Silva

 Gestor Adm 3

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 250770 Nr: 3414-97.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo de Oliveira Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 3414-97.2017.811.0011

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): Gustavo de Oliveira Correa

INTIMANDO: Réu(s): Gustavo de Oliveira Correa, Cpf: 70036467146, Rg: 

1754809-8 SSP MT Filiação: Geraldo de Deus Correa e Rosa Elena de 

Oliveira Correa, data de nascimento: 28/12/1991, brasileiro(a), natural de 

Mirassol d´oeste-MT, convivente, sitiante, Endereço: atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO do(a) denunciado(a) acima indicado(a), de 

conformidade com o despacho a seguir transcrito e com a denúncia, 

cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) deste 

mandado, INTIMANDO-O para oferecer defesa prévia, por escrito, 

podendo agüir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir, 

bem como arrolar testemunhas até o número de 05 (cinco), tudo no prazo 

de 10 (dez) dias, devendo o Sr. Oficial de Justiça certificar se o acusado 

possui advogado constituído, de acordo com o Art. 396 da Lei 11719/08.

ADVERTÊNCIA: “Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário. § 1º A exceção será processada em apartado em apartado, 

nos termos dos arts. 95 a 112 deste Código. § 2º Não apresentada a 

resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, 

o Juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos 

por 10 (dez) dias.” “Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 

396-A, e parágrafos, deste código, o juiz deverá absolver sumariamente o 

acusado quando verificar: I - a existência manifesta de causa excludente 

da ilicitude do fato; II – a existência manifesta de causa excludente da 

culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; III – que o fato narrado 

evidentemente não constitui crime; ou IV – extinta a punibilidade do agente.

DECISÃO/DESPACHO: PROCESSO/CÓD. Nº 250770Vistos, etc. Ante o teor 

da cota ministerial de fl. 55, cite-se o denunciado GUSTAVO DE OLIVEIRA 

CORREA por edital para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A do CPP, incluído pela Lei 

11.719/08.Decorrido in albis o referido prazo, e após certificado a não 

apresentação de defesa, verifico que essas circunstâncias ensejam a 

suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do 

Art. 366 do Código de Processo Penal.Destarte, com fundamento no 

sobredito Art. 366 do Código de Processo Penal e verificadas pelo Gestor 

Judicial a situação acima descrita, à míngua de nova conclusão, determino 

a SUSPENSÃO DO PROCESSO E O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL 

pelo prazo de 8 (oito) anos, devendo-se aguardar o feito no arquivo 

provisório, com as baixas necessárias.Mirassol D’Oeste/MT, 05 de 

fevereiro de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Regina de Lazari 

Onorio, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 3 de abril de 2018.

Luiz Flávio dos Reis Lemes

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 243615 Nr: 4742-96.2016.811.0011

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Barbosa Quidá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 4742-96.2016.811.0011

 ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Justiça Pública

RÉU(S): Ricardo Barbosa Quidá

INTIMANDO: Indiciado(a): Ricardo Barbosa Quidá, Cpf: 90903099187, Rg: 

1187610-7 SSP MT Filiação: Guido Quidá e de Maria Zulmira Barbosa, data 

de nascimento: 25/08/1980, brasileiro(a), natural de São paulo-SP, 

divorciado(a), médico

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença de fls. 34/35, proferida 

nos autos e a seguir transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos, etc. Tendo em vista que as medidas 

protetivas foram deferidas (fls. 11/12-vº), e posteriormente saneadas (fls. 

25/25-vº), de modo que a vítima compareceu em cartório pugnando pela 

continuidade das medidas conforme certidão de fl. 32, DEFIRO-AS pelos 

seguintes fundamentos.As denominadas medidas protetivas de urgência 

previstas na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) têm o fim precípuo 

de preservar a integridade física e psicológica da mulher e, no mais das 

vezes, da prole, contra toda e qualquer espécie de violência perpetrada 

pelo agressor (art. 5º). A referida lei cria mecanismos para coibir e 

prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme prevê 

o art. 1º.Após desentendimentos o ofensor ameaçou a 

ofendida.Outrossim, consigno que em crimes praticados no âmbito 

doméstico, na maioria das vezes clandestinos, sem testemunhos, a 

palavra da vítima tem grande valia e é justificante, por si, para impor ao 

ofensor medidas cautelares visando preservar a sua integridade física e 

psíquica.As medidas protetivas de urgência, por sua própria denominação, 

pressupõem situação de conhecimento imediato, risco atual ou iminente 

agressão, não comportando maior lastro probatório para o seu 

deferimento.Ademais, destaca-se que a Lei nº 11.340/06, na tentativa de 

melhor proteger a mulher no ambiente doméstico e familiar, possibilita ao 

magistrado aplicar medidas de proteção independentemente de audiência 

das partes e em qualquer fase processual, até mesmo antes do inquérito 

policial, como ocorre no caso vertente.Ante o exposto, com base no art. 

22 da Lei nº 11.340/06, CONCEDO, pelo prazo de 06 (seis) meses a contar 

desta data, as seguintes MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA e 

determino: ao agressor a proibição de aproximar-se, no limite de 500 

metros, das vítimas, de sua família e das testemunhas por qualquer meio 

de comunicação (art. 22, III, alíneas “a” e “b”); a proibição do agressor de 

frequentar a residência das ofendidas e de seus familiares a fim de 

preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, alínea 

“c”);restrição de visita aos dependentes menores, sendo que, acaso 

pretenda o agressor, deverá ser realizada por intermédio do Conselho 

Tutelar.DETERMINO ao Oficial de Justiça responsável pelo feito que 

LAVRE TERMO circunstanciado do ocorrido, ficando desde já autorizado o 

reforço policial para cumprimento da medida. FRISE-SE AO AGRESSOR 

QUE O DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS SUPRA 

DEFERIDAS IMPORTARÁ EM SUA PRISÃO.SIRVA A PRESENTE DECISÃO 

COMO MANDADO. Acaso a situação de risco se mantenha até a data final 

da vigência desta decisão, isto é, 23/05/2018, poderá a vítima comparecer 

em balcão de Secretaria e justificadamente postular a continuação das 

medidas, devendo assim proceder nos 30 (trinta) últimos dias do prazo 

para o fim das medidas, é dizer, entre os dias 23/04/2018 e 

23/05/2018.Notifiquem-se pessoalmente a vítima e o requerido para 

conhecimento e cumprimento desta sentença.Havendo interesse na 

revogação da medida por parte da vítima, a mesma deverá manifestar seu 

intento diretamente no balcão da Secretaria. Em caso de 

irresignação/discordância pelo requerido, deverá comparecer aos autos 

por meio de advogado constituído ou Defensoria Pública.Ciência ao 

Ministério Público. Após a intimação da vítima e do requerido, arquivem-se 

os autos.Não sendo localizado o requerido, intime-se a vítima para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o endereço atualizado. Escoado o 

prazo ou sendo desconhecido o endereço pela vítima, abram-se vistas ao 

Ministério Público para fornecê-lo, no mesmo prazo. Se o Parquet não 

apresentar o endereço no prazo estipulado, arquivem-se os 

autos.Havendo requerimento de quaisquer das partes, desarquivem-se e 

voltem-me conclusos.Mirassol D’Oeste/MT, 23 de novembro de 2017.Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Regina de Lazari 

Onorio, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 3 de abril de 2018.

Luiz Flávio dos Reis Lemes

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102305/4/2018 Página 434 de 689



 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 239704 Nr: 2676-46.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 2676-46.2016.811.0011

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): Robson Vieira da Silva

INTIMANDO: Réu(s): Robson Vieira da Silva, Rg: 1896580-6 SSP MT 

Filiação: Gilson da Silva Barros e de Luzia Vieira da Silva, data de 

nascimento: 02/06/1986, brasileiro(a), natural de Ouro preto do oeste-RO, 

solteiro(a), desocupado, Endereço: atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO do(a) denunciado(a) acima indicado(a), de 

conformidade com o despacho a seguir transcrito e com a denúncia, 

cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) deste 

mandado, INTIMANDO-O para oferecer defesa prévia, por escrito, 

podendo agüir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir, 

bem como arrolar testemunhas até o número de 05 (cinco), tudo no prazo 

de 10 (dez) dias, devendo o Sr. Oficial de Justiça certificar se o acusado 

possui advogado constituído, de acordo com o Art. 396 da Lei 11719/08.

ADVERTÊNCIA: “Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário. § 1º A exceção será processada em apartado em apartado, 

nos termos dos arts. 95 a 112 deste Código. § 2º Não apresentada a 

resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, 

o Juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos 

por 10 (dez) dias.” “Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 

396-A, e parágrafos, deste código, o juiz deverá absolver sumariamente o 

acusado quando verificar: I - a existência manifesta de causa excludente 

da ilicitude do fato; II – a existência manifesta de causa excludente da 

culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; III – que o fato narrado 

evidentemente não constitui crime; ou IV – extinta a punibilidade do agente.

DECISÃO/DESPACHO: PROCESSO/CÓD. Nº 239704 Vistos, etc. Chamo o 

feito à ordem para alterar a decisão de fls. 29, passando a vigorar com a 

seguinte redação: Indefiro a cota ministerial (fls. 28), tendo em vista que já 

fora expedido mandado de citação anteriormente no mesmo endereço (fls. 

26), na qual foi informado pelos genitores do acusado ao Oficial de 

Justiça, que este desapareceu da cidade, encontrando-se em lugar 

incerto e não sabido (fls.27).Sendo assim, cite-se o denunciado ROBSON 

VIEIRA DA SILVA por edital para responder à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A do CPP, incluído pela Lei 

11.719/08.Decorrido in albis o referido prazo, e após certificado a não 

apresentação de defesa, verifico que essas circunstâncias ensejam a 

suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do 

Art. 366 do Código de Processo Penal.Destarte, com fundamento no 

sobredito Art. 366 do Código de Processo Penal e verificadas pelo Gestor 

Judicial a situação acima descrita, à míngua de nova conclusão, determino 

a SUSPENSÃO DO PROCESSO E O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL 

pelo prazo de 8 (oito) anos, devendo-se aguardar o feito no arquivo 

provisório, com as baixas necessárias. Mirassol D’Oeste/MT, 29 de janeiro 

de 2018.Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Regina de Lazari 

Onorio, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 3 de abril de 2018.

Luiz Flávio dos Reis Lemes

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 254251 Nr: 5313-33.2017.811.0011

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 5313-33.2017.811.0011

 ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Justiça Pública

RÉU(S): Joel Oliveira da Silva

INTIMANDO: Indiciado(a): Joel Oliveira da Silva Filiação: João Lino da Silva 

e Jacira Oliveira da Silva, brasileiro(a), separado(a) judicialmente

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença de fls. 20/21, proferida 

nos autos e a seguir transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: SENTENÇA Vistos, etc.Trata-se de MEDIDAS 

PROTETIVAS em favor de SILVIA CRISTINA POLTRONIERI SILVA, 

perseguido pela Autoridade Policial, em desfavor de JOEL OLIVEIRA DA 

SILVA.Medida protetiva deferida por prazo indeterminado, com vítima 

intimada e ofensor não encontrado (fl. 17). Torno parcialmente sem efeito 

a decisão que deferiu as medidas protetivas, para que as medidas 

protetivas já deferidas tenham vigência por 06 (seis) meses a partir desta 

data.Assim, ficam as medidas deferidas até o dia 17/05/2018.Ante o 

exposto, com base no art. 22 da Lei nº 11.340/06, CONCEDO, pelo prazo 

de 06 (seis) meses a contar desta data, as seguintes MEDIDAS 

PROTETIVAS DE URGÊNCIA e determino:• ao agressor a proibição de 

aproximar-se, no limite de 500 metros, da vítima, de sua família e das 

testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, alíneas “a” e 

“b”);• a proibição do agressor de frequentar a residência da ofendida e de 

seus familiares, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica 

(art. 22, III, alínea “c”).DETERMINO ao Oficial de Justiça responsável pelo 

feito que LAVRE TERMO circunstanciado do ocorrido, ficando desde já 

autorizado o reforço policial para cumprimento da medida. FRISE-SE AO 

AGRESSOR QUE O DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS 

DEFERIDAS IMPORTARÁ EM SUA PRISÃO.SIRVA A PRESENTE DECISÃO 

COMO MANDADO.Acaso a situação de risco se mantenha até a data final 

da vigência desta decisão, isto é, 17/05/2018, poderá a vítima comparecer 

em balcão de Secretaria e justificadamente postular a continuação das 

medidas, devendo assim proceder nos 30 (trinta) últimos dias do prazo 

para o fim das medidas, é dizer, entre os dias 17/04/2018 e 

17/05/2018.Cuidando-se de ação cautelar satisfativa atípica, de cunho 

eminentemente provisório, precário, excepcional, unilateral e de urgência, 

extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

CPC.Intime-se pessoalmente a vítima e o requerido para conhecimento e 

cumprimento desta sentença.Havendo interesse na revogação da medida 

por parte da vítima, a mesma deverá manifestar seu intento diretamente no 

balcão da Secretaria. Em caso de irresignação/discordância pelo 

requerido, deverá comparecer aos autos por meio de advogado 

constituído ou Defensoria Pública.Ciência ao Ministério Público.Após a 

intimação da vítima e do requerido, arquivem-se os autos.Não sendo 

localizado o requerido, intime-se a vítima para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar o endereço atualizado. Escoado o prazo ou sendo 

desconhecido o endereço pela vítima, abram-se vistas ao Ministério 

Público para fornecê-lo, no mesmo prazo. Se o Parquet não apresentar o 

endereço no prazo estipulado, arquivem-se os autos.Resta a presente 

sentença proferida com a cláusula “rebus sic stantibus”, de modo que, 

diante de qualquer alteração fática, não obstante o arquivamento dos 

autos, seus termos poderão ser modificados.Havendo requerimento de 

qua i sque r  das  pa r tes ,  de s a r q u i v e m - s e  e  v o l t e m - m e 

conclusos.P.R.I.C.Mirassol D’Oeste/MT, 17 de novembro de 2017.Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Regina de Lazari 

Onorio, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 3 de abril de 2018.

Luiz Flávio dos Reis Lemes

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 253314 Nr: 4897-65.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Pedro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giselda de Andrade 

Rodrigues - OAB:17414-0

 PROCESSO/CÓD. Nº 253314

Vistos, etc.

Recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra GILSON 

PEDRO DA SILVA por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, e por 

existir nos autos a presença dos pressupostos processuais, das 

condições da ação penal e principalmente por ter verificado no feito a 

presença de justa causa, ou seja, a existência da materialidade e os 

indícios de autoria.

 Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP.

Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao 

acusado se este possui condições financeiras para constituir advogado. 

Em caso negativo, deverá informá-lo que será assistido pela Defensoria 

Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para apresentar 

resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, 

CPP.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e se necessário requerer 

suas intimações.

Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as 

preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Indefiro o pedido de expedição de certidão criminal circunstanciada feito 

pelo Ministério Público, tendo em vista que as informações requeridas são 

públicas e acessíveis ao membro ministerial, o qual está incumbido de 

aportar os autos eventuais certidões de antecedentes em face do 

denunciado.

No mais, determino que a secretaria junte aos autos as certidões de 

antecedentes disponíveis no Sistema APOLO.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 24 de outubro de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 96413 Nr: 4018-61.2016.811.0086

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julieta das Graças Almeida Dreher

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jasciara Furtado Costa Beber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roger Klerisson Rozão - 

OAB:OAB/MT 14.571-B

 Processo n. 4018-61.2016.811.0086 - Código n. 96413.

Vistos, etc.

Conforme consta da Matrícula 1.947, os proprietários Ivo Ilario Riedi e 

esposa Wanda Inês Riede, venderam o imóvel à viúva Jasciara Furtado 

Costa Beber.

Agora, em sede de formal de partilha levado ao registro, a Registradora 

constatou que referido imóvel consta na meação da viúva Jasciara 

Furtado Costa Beber, em contradição ao registro, pois consta que ela 

adquiriu a propriedade durante a viuvez.

Extrai-se dos autos que o contrato apresentado perante o Juízo do 

inventário, onde se busca comprovar que o imóvel foi adquirido na 

constância do casamento (fls. 77-89), traz como vendedores Breno 

Liebeld e Waine Guacira Araldi Liebeld e outros, especificando-se no item 

“c” que o imóvel matrícula 30.359 de Diamantino (atual 1.947 em Nova 

Mutum) foi havido por contrato particular de compra e venda de Ivo Hilário 

Riedi na data de 7 de abril de 2000.

Nesse sentido, não constando da matrícula do imóvel informação quanto à 

propriedade em nome dos vendedores Breno Liebeld e Waine Guacira 

Araldi Liebeld e outros, intime-se a impugnada para que, no prazo de 10 

(dez) dias, esclareça a cadeia dominial, em respeito ao princípio da 

continuidade registral, consagrado na Lei de Registros Públicos, em seu 

“Art. 195 - Se o imóvel não estiver matriculado ou registrado em nome do 

outorgante, o oficial exigirá a prévia matrícula e o registro do título anterior, 

qualquer que seja a sua natureza, para manter a continuidade do registro”.

 Para tanto, corrija-se a autuação fazendo consta como suscitada a 

impugnante JASCIARA FURTADO COSTA BEBER (fls. 132-139).

Às providências.

Nova Mutum/MT, 2 de abril de 2018.

Cássio Leite de Barros Netto

 Juiz de Direito

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 107998 Nr: 4956-22.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adir Lambrecht, Hilda Lambrecht

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudir Falabretti, Luciane Ely Falabretti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 1.210 da CNGC, IMPULSIONO 

estes autos para expedição de matéria a imprensa com a finalidade de 

intimar a parte Autora, por seu(s) Advogado(s), da expedição da carta 

precatória em cumprimento à r. decisão de fls. 73/74, e para que cumpra o 

art. 389 da CNGC: “No caso de expedição de carta precatória entre 

comarcas do Estado de Mato Grosso, as custas serão obrigatoriamente 

recolhidas no Juízo Deprecante, mediante guia de recolhimento padrão 

disponível nos cartórios distribuidores oficializados, postos de 

arrecadação e internet (site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br)”; no 

prazo de 10 (dez) dias. Informo, ainda, que a parte poderá proceder com a 

retirada do expediente, sendo certo que deverá comprovar, no prazo de 

30 (trinta) dias, a distribuição no Juízo Deprecado. É o que me cumpre

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 103664 Nr: 2553-80.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDICEIA ALMEIDA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT 9.948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. , requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 
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deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 109805 Nr: 5841-36.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dilvano Maria do Sacramento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - OAB:MT 

5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. , requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 72554 Nr: 1072-24.2013.811.0086

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSFN, CSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oduvaldo Lopes Ferreira - 

OAB:MT 14.196 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133, Suzye Maria Jose Conceição Martins do 

Nascimento - OAB:MT 13746-O

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

Ação de Alimentos proposta por Mateus Sfredo Fortes Nunes, neste ato 

representada por sua genitora Camila Sfredo Fortes, em desfavor de 

Valdemar Pereira Nunes, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, para fins de:CONDENAR o Requerido Valdemar Pereira 

Nunes ao pagamento de alimentos em favor de Mateus Sfredo Fortes 

Nunes, na quantia de 52,41% (cinquenta e dois vírgula quarenta e um por 

cento) do salário mínimo vigente, atualmente equivalente a R$500,00 

(quinhentos reais) mensais, além de 50% (cinquenta por cento) das 

demais despesas necessárias, como vestuário, material escolar e saúde, 

desde que não disponível junto ao Sistema Único de Saúde;CONFIRMAR a 

decisão liminar proferida à fl. 41, no que tange ao valor da pensão 

alimentícia estabelecida em favor da postulante, devendo, porém, ser 

observada também a obrigação de pagamento de 50% (cinquenta por 

cento) das demais despesas necessárias, como vestuário, material 

escolar e saúde, desde que não disponível junto ao Sistema Único de 

Saúde, conforme descrito no parágrafo retro. Sem custas e honorários, 

uma vez que concedo ao Requerido os Benefícios da Gratuidade da 

Justiça, conforme pleiteado às fls. 144, ante a crível condição de 

hipossuficiente. Sem certificação quanto ao trânsito em julgado, conforme 

art. 15 da Lei de Alimentos.Após o cumprimento das providências acima 

determinadas, arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias 

anotações.Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 40397 Nr: 3349-86.2008.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juscelino Cossetin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Aparecida Gonçalves dos Santos, 

Necéssio Gonçalves Manço Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Marcon - OAB:MT 

4660-B, Andréia Lehnen - OAB:MT/10752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para que retire 

em cartório a carta de adjudicação expedida, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 93506 Nr: 2169-54.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Aparecida de Alcantara, Felipe Alcantara 

Torquato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALLO GUSTAVO DE 

ALMEIDA LEITE - OAB:MT 7.413

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte autora para que apresente 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 81015 Nr: 4022-69.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricia Carasol Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários que 

fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), mas suspendo a sua executividade 

uma vez que defiro por ocasião desta decisão os benefícios da gratuidade 

da justiça à parte postulante ante a sua crível condição de hipossificiente. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos procedendo-se as 

baixas e anotações de estilo. Publiquem-se. Intimem-se. Cumpra-se 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 82148 Nr: 220-29.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudinei Fernando Freo, Lucinete Maria da 

Silva, Rudinei Fernando Freo - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A, Daniel Victor Farias Castro - OAB:MT 17.609, Vanessa 

Rocha de Oliveira - OAB:MT 18714/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 
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manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. , requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 77062 Nr: 644-08.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão Ouro Verde 

de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Freo, Marlon Cristiano Buss, Eloiza 

Cristina Castelan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 1.210 da CNGC, IMPULSIONO 

estes autos para expedição de matéria a imprensa com a finalidade de 

intimar a parte Autora/Exequente, por seu(s) Advogado(s), da expedição 

da carta precatória de fls.201 para promover a retirada desta. Informo, 

ainda, que a parte deverá comprovar, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

distribuição no Juízo Deprecado. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 82108 Nr: 183-02.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA C BUSS TRANSPORTES ME, Carla 

Cristiana Buss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. , requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 89729 Nr: 4852-98.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS ANTONIO GOMES MIRANDA, Fernando 

Ambrosio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislaçã vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para que comprove 

nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, o pagamento das custas de preparo 

e distribuição da Carta Precatória expedida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 38387 Nr: 1385-58.2008.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massa Falida de Agrenco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levi Ribeiro, Levi Ribeiro Junior, Rui Cesar 

Costa Balan, Josiane Dias Balan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucien Fabio Fiel Pavoni - 

OAB:MT 6.525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislaçã vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para que comprove 

nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, o pagamento das custas de preparo 

e distribuição da Carta Precatória expedida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 103783 Nr: 2632-59.2017.811.0086

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sipal Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paula Küster Andriata - 

OAB:MT 15.998A, Tatiana Peghim Merendi Ribeiro - OAB:MT / 

14.044

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para impugnar a 

contestação no prazo legal.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79101 Nr: 2326-95.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agmar Fortes Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto José Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO a citação por edital da parte executada, vez que não 

demonstrados os requisitos previstos pelo artigo 256, § 3°, do Código de 

Processo Civil.

Trata-se de atribuição do exequente diligenciar pela localização do 

executado e informar ao Juízo ou demonstrar a impossibilidade de se obter 

o endereço da parte contrária, o que não ocorreu no caso em apreço, 

conforme consignado na decisão monocrática proferida pela relatora no 

agravo de instrumento n°. 1011485-07.2017.811.0000, às fls. 46/47.

Quanto ao pedido de reconsideração formulado às fls. 56 para a 

expedição do mandado de busca e apreensão do trator objeto do contrato 

de compra e venda aqui executado, INDEFIRO-O, vez que ausentes 

elementos novos para embasar o seu pleito.

O executado sequer foi constituído em mora pelo exequente, bem como 

também não foi citado da existência da presente execução, razão pela 

qual os requisitos para concessão da tutela de urgência em sede de 

execução não estão configurados, bem como o exequente sequer sabe 

indicar com precisão a localização correta do bem que deseja a 

apreensão, a fim de possibilitar o cumprimento do mandado.

Por fim, intime-se a parte requerente para que indique nos autos o 

endereço do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 

218, § 3°, do CPC, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti
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 Cod. Proc.: 93940 Nr: 2408-58.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zeneir Correa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional da Previdência Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Cristina Freitas Silva - 

OAB:MT/18.295, Danielli Redivo - OAB:MT/17.898, MarianaMulari 

Nassar Nobre - OAB:14930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Analisando detidamente os autos, verifico que não incide no caso 

a prescrição quinquenal de qualquer parcela de benefício de 

aposentadoria rural por idade, pois não foi proferida sentença, de modo 

que a cognição exauriente ainda não foi exercida para se proferir um 

decreto condenatório em face do INSS, eis que não é possível aferir no 

presente momento se a autora faz jus à concessão do benefício. 

Ademais, não foram alegadas outras matérias preliminares ao 

conhecimento do mérito na presente ação previdenciária, de modo que 

DOU O FEITO POR SANEADO. Nesse diapasão, fixo como ponto 

controvertido a condição da autora de segurada especial da previdência 

social, na modalidade de trabalho rural, a carência de tempo necessária e 

a implementação do requisito etário. Desta feita, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 08 / 08 / 2018, às 13 h 30 min para oitiva 

das testemunhas indicadas pelas partes. Defiro a substituição da 

testemunha Luiz Walmor Miller postulada pela parte autora pela 

testemunha Marivone Alves de Oliveira, considerando que o primeiro 

faleceu no curso do processo. Entretanto, indefiro a intimação judicial das 

testemunhas arroladas pela requerente, pois o artigo 455 do CPC é 

taxativo ao prever as hipóteses em que as testemunhas arroladas pelas 

partes serão intimadas pela via judicial, sendo que o fato de que o 

endereço das mesmas não ser atendido pela entrega de correspondência 

não é uma dessas hipóteses. O § 2° do citado dispositivo menciona que a 

parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência 

independentemente de intimação prevista no § 1°, de modo que ressalto 

que incabível a intimação pela via judicial nesta hipótese. Logo, que as 

testemunhas arroladas pela parte autora deverão comparecer 

independentemente de intimação, conforme determina o artigo 455 do 

Novo Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 86591 Nr: 2875-71.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Aparecido dos Santos, Maria Laudicelia dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezinha Tibolla

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Martins de Almeida 

- OAB:MG 161.367, Verci Moleta - OAB:MT 3.533-B

 Vistos. Intimem-se as partes para os fins do artigo 465, §1º, do Código de 

Processo Civil. Com a proposta de honorários, intimem-se as partes 

requerente e requerida para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, se 

manifestarem acerca desta e, havendo concordância, para que a 

demandada deposite a verba honorária em sua integralidade, visto que a 

perícia foi requerida por ambas as partes, no entanto, os autores são 

beneficiários da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 95 do 

Novo Código de Processo Civil. Havendo requerimento do perito, fica 

desde logo deferida à liberação de 50% da verba honorária para 

realização dos trabalhos, com o restante condicionado à homologação do 

laudo. Os trabalhos deverão se iniciar no prazo de até 10 (dez) dias após 

a liberação da 1ª parte dos honorários, ou da intimação pela Gestora 

Judiciária, em caso de não ser requerido aquele adiantamento. O laudo 

deverá ser juntado aos autos em 15 (quinze) dias, a contar do início dos 

trabalhos. Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para 

manifestação, pelo prazo de 10 (dez) dias e venham conclusos para 

deliberação. Atenta ao às disposições dos artigos 347 e 348 do CPC, 

intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme artigo 218, § 3°, do 

mesmo Diploma Legal. Em seguida, tornem os autos conclusos para novas 

determinações. Intimem-se as partes. Ciência à Defensoria Pública. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95733 Nr: 3536-16.2016.811.0086

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJ, VRdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberson Siqueira de Melo - 

OAB:MT 18.701

 Vistos.

De inicio, verifico que o petitório de fls. 65/66 se refere aos autos em 

apenso, motivo pelo qual determino que o referido petitório seja 

desentranhado destes autos e juntado àqueles autos.

No mais, cumpra-se integralmente o determinado à fl. 58.

Após, vistas ao Ministério Público a fim de que se manifeste sobre os 

relatórios de acompanhamento constante nos autos.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 85499 Nr: 2253-89.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamente Estadual de Transito de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamila Aparecida Rodrigues 

Correa do Espirito Santo - OAB:14133/O

 Vistos. Inicialmente, consigno que a Lei 12.153/2009 instituiu os Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, para o julgamento das ações cíveis de 

interesses dos Estados, Distrito Federal e Territórios e dos Municípios, 

com valor até 60 (sessenta) salários mínimos. O artigo 2°, § 4°, da 

mencionada lei estabelece a competência absoluta dos referidos Juizados 

no foro onde estiverem instalados. Destarte, ressalto ainda a existência da 

Resolução n°. 004/2014/TP, do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, publicada em 31/03/2014, que 

determinou que as causas inerentes à Lei 12.153/2006 sejam 

processadas, conciliadas, julgadas e executadas pelos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública onde estiverem instalados. Desta feita, 

considerando que o no polo passivo da ação consta o DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MT e que a autora atribuiu à causa o 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) sendo que a ação foi ajuizada em 

junho de 2015, quando o salário-mínimo era fixado em R$ 788,00 

(setecentos e oitenta e oito reais), o feito em epígrafe deve ser remetido 

para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Nova Mutum. 

Desta feita, para suprir o vício de competência absoluta, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública de Nova 

Mutum, o qual deverá processar e julgar esta ação. Remetam-se os autos 

ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Nova Mutum, com as 

homenagens de estilo. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 86566 Nr: 2857-50.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marizete Luchtemberg Hochscheidt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito do Municipio de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKLAEL DANELICHEN DE 

OLIVEIRA RODRIGUES - OAB:17889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Larissa Rosseto - 

OAB:MT 14380, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B, Paula Kuster - OAB:OAB43663/PR, Sônia de Fátima da Silva 

- OAB:18.130, Tatiana Peghim Merendi Ribeiro - OAB:MT / 14.044

 Vistos. Inicialmente, consigno que a Lei 12.153/2009 instituiu os Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, para o julgamento das ações cíveis de 
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interesses dos Estados, Distrito Federal e Territórios e dos Municípios, 

com valor até 60 (sessenta) salários mínimos. O artigo 2°, § 4°, da 

mencionada lei estabelece a competência absoluta dos referidos Juizados 

no foro onde estiverem instalados. Destarte, ressalto ainda a existência da 

Resolução n°. 004/2014/TP, do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, publicada em 31/03/2014, que 

determinou que as causas inerentes à Lei 12.153/2006 sejam 

processadas, conciliadas, julgadas e executadas pelos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública onde estiverem instalados. Desta feita, 

considerando que o no polo passivo da ação consta o MUNICÍPIO DE 

NOVA MUTUM e que a autora atribuiu à causa o valor de R$ 788,00 

(setecentos e oitenta e oito reais) sendo que a ação foi ajuizada em julho 

de 2015, quando o salário-mínimo era fixado em R$ 788,00 (setecentos e 

oitenta e oito reais), o feito em epígrafe deve ser remetido para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Nova Mutum. Desta feita, para 

suprir o vício de competência absoluta, DECLINO DA COMPETÊNCIA em 

favor do Juizado Especial da Fazenda Pública de Nova Mutum, o qual 

deverá processar e julgar esta ação. Remetam-se os autos ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública de Nova Mutum, com as homenagens de 

estilo. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 96113 Nr: 3823-76.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dilvano Maria do Sacramento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - OAB:MT 

5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101838 Nr: 1376-81.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO LUIS FROHLICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Pasquali Parise - 

OAB:112409/OAB-SP, Gustavo Pasquali Parise - OAB:SP 155.574, 

Pasquali Parise e Gasparini Junior - OAB:SP 4.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 30, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, bem como para que 

providencie o recolhimento da complementação da diligência cotada no 

rodapé da referida certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75315 Nr: 3872-25.2013.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 70, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição de novo mandado deverá 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95658 Nr: 3473-88.2016.811.0086

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberson Siqueira de Melo - 

OAB:MT 18.701

 Vistos.

Cumpra-se a decisão de fl. 56.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 88776 Nr: 4263-09.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELSON BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO FERNANDO MOTTA BONIN - 

OAB:331254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a renúncia de fls. 30, REVOGO a nomeação de fls. 21 e NOMEIO 

como perito médico o Dr. Rodrigo Mustafa de Albuquerque, podendo ser 

localizado à Rua dos Jatobás, n°. 684, apto 08, bairro Jardim das 

Orquídeas, em Nova Mutum/MT, com o telefone n°. 065 99958-8133, sendo 

que o laudo deverá ser entregue no prazo de 15 (quinze) dias, após a 

realização da perícia.

A título de remuneração, fixo os honorários periciais em R$ 600,00 

(seiscentos reais), o valor máximo permitido pelo Sistema da Assistência 

Judiciária Gratuita da Justiça Federal, em virtude de que é o único médico 

desta Comarca cadastrado no referido sistema.

Após, a intimação do perito para a realização da perícia deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes (art. 465, III, CPC), bem como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos.

 Intimem-se as partes para exercer a faculdade do artigo 465, § 1°, do 

Código de Processo Civil.

Fica desde já determinado que o profissional agende data para a 

realização da perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do 

artigo 474 do Código de Processo Civil, momento em que estas e seus 

assistentes poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no 

artigo 469 do mesmo diploma legal.

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo 

de 15 (quinze) dias, no termos do artigo 477, § 1º, do Código de Processo 

Civil.

 Após o decurso de prazo, certifique-se e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 45769 Nr: 1190-05.2010.811.0086

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ecko Elso Ewald Helmut Schwabe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 Vistos. Intimem-se as partes para os fins do artigo 465, §1º, do Código de 

Processo Civil. Com a proposta de honorários, intimem-se as partes 

requerente e requerida para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, se 

manifestarem acerca desta e, havendo concordância, para que depositem 

a verba honorária em sua integralidade, visto que a pericia deverá ser 

rateada, considerando que a prova pericial foi requerida por ambas as 

partes, nos termos do artigo 95 do Novo Código de Processo Civil. 

Havendo requerimento do perito, fica desde logo deferida à liberação de 

50% da verba honorária para realização dos trabalhos, com o restante 

condicionado à homologação do laudo. Os trabalhos deverão se iniciar no 

prazo de até 10 (dez) dias após a liberação da 1ª parte dos honorários, ou 

da intimação pela Gestora Judiciária, em caso de não ser requerido aquele 

adiantamento. O laudo deverá ser juntado aos autos em 15 (quinze) dias, 

a contar do início dos trabalhos. Com a juntada do laudo, intimem-se as 

partes para manifestação, pelo prazo de 10 (dez) dias e venham 

conclusos para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 86396 Nr: 2758-80.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mercides de Lima Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKLAEL DANELICHEN DE 

OLIVEIRA RODRIGUES - OAB:17889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Municipio 

de Nova Mutum - OAB:

 Vistos. Inicialmente, consigno que a Lei 12.153/2009 instituiu os Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, para o julgamento das ações cíveis de 

interesses dos Estados, Distrito Federal e Territórios e dos Municípios, 

com valor até 60 (sessenta) salários mínimos. O artigo 2°, § 4°, da 

mencionada lei estabelece a competência absoluta dos referidos Juizados 

no foro onde estiverem instalados. Destarte, ressalto ainda a existência da 

Resolução n°. 004/2014/TP, do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, publicada em 31/03/2014, que 

determinou que as causas inerentes à Lei 12.153/2006 sejam 

processadas, conciliadas, julgadas e executadas pelos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública onde estiverem instalados. Desta feita, 

considerando que o no polo passivo da ação consta o MUNICÍPIO DE 

NOVA MUTUM e que a autora atribuiu à causa o valor de R$ 788,00 

(setecentos e oitenta e oito reais) sendo que a ação foi ajuizada em julho 

de 2015, quando o salário-mínimo era fixado em R$ 788,00 (setecentos e 

oitenta e oito reais), o feito em epígrafe deve ser remetido para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Nova Mutum. Desta feita, para 

suprir o vício de competência absoluta, DECLINO DA COMPETÊNCIA em 

favor do Juizado Especial da Fazenda Pública de Nova Mutum, o qual 

deverá processar e julgar esta ação. Remetam-se os autos ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública de Nova Mutum, com as homenagens de 

estilo. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92572 Nr: 1567-63.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada pelo requerente SINDICATO DOS 

TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO, em face do 

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, todos qualificados nos autos.

 O valor atribuído à causa pelo autor é de R$ 1.000,00 (um mil reais).

O feito está em fase de prolação de sentença, tendo em vista que a 

exordial foi recebida, o MUNICÍPIO apresentou contestação, que não foi 

impugnada pelo requerente.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, consigno que a Lei 12.153/2009 instituiu os Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, para o julgamento das ações cíveis de 

interesses dos Estados, Distrito Federal e Territórios e dos Municípios, 

com valor até 60 (sessenta) salários mínimos.

O artigo 2°, § 4°, da mencionada lei estabelece a competência absoluta 

dos referidos Juizados no foro onde estiverem instalados.

Destarte, ressalto ainda a existência da Resolução n°. 004/2014/TP, do 

Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

publicada em 28/03/2014, que determinou que as causas inerentes à Lei 

12.153/2006 sejam processadas, conciliadas, julgadas e executadas 

pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública onde estiverem instalados.

Desta feita, considerando que o no polo passivo da ação consta o 

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM/MT, e que o autor atribuiu à causa o valor de 

R$ 1.000,00 (um mil reais), o feito em epígrafe deve ser remetido para o 

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Nova Mutum.

Desta feita, para suprir o vício de competência absoluta, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública de Nova 

Mutum, o qual deverá processar e julgar esta ação.

Remetam-se os autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Nova 

Mutum, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 93551 Nr: 2189-45.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Garbin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luan de Moraes Wieczorek - 

OAB:MT 21.694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Municipio 

de Nova Mutum - OAB:

 Vistos. Inicialmente, consigno que a Lei 12.153/2009 instituiu os Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, para o julgamento das ações cíveis de 

interesses dos Estados, Distrito Federal e Territórios e dos Municípios, 

com valor até 60 (sessenta) salários mínimos. O artigo 2°, § 4°, da 

mencionada lei estabelece a competência absoluta dos referidos Juizados 

no foro onde estiverem instalados. Destarte, ressalto ainda a existência da 

Resolução n°. 004/2014/TP, do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, publicada em 31/03/2014, que 

determinou que as causas inerentes à Lei 12.153/2006 sejam 

processadas, conciliadas, julgadas e executadas pelos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública onde estiverem instalados. Desta feita, 

considerando que o no polo passivo da ação consta o MUNICÍPIO DE 

NOVA MUTUM e que a autora atribuiu à causa o valor de R$ 20.462,50 

(vinte mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) 

sendo que a ação foi ajuizada em junho de 2016, quando o salário-mínimo 

era fixado em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), o feito em epígrafe 

deve ser remetido para o Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Nova Mutum. Desta feita, para suprir o vício de competência 

absoluta, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública de Nova Mutum, o qual deverá processar e julgar esta 

ação. Remetam-se os autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública de 

Nova Mutum, com as homenagens de estilo. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110439 Nr: 6167-93.2017.811.0086

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Grando Colchões LTDA - ME, Marcos Antonio Valiatti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neusa Cleni Lourenço Fernandes Valiatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilario Schiefelbein - OAB:MT 

12.532-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 81496 Nr: 4329-23.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alisson Carlos Lazarini Toccetto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Trifase Comércio e Automação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Adriano

 Fábio Adriano Mascarello - OAB:OAB/SC25.123, Gilda M.M 

Menezes - OAB:OAB/SC 27.460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Carta Precatória devolvida pela Comarca de Sorriso, 

sem o devido cumprimento, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76037 Nr: 4613-65.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sueli Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da penhora de fls. 46/47, requerendo que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73746 Nr: 2261-37.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J B S S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. Borges Marques ME (Mercearia e Casa de 

Carne Lider), Patricia Borges Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Fontolan Scaramuzza - 

OAB:SP 220.482, Dimas Santiago de Oliveira - OAB:SP 197.376-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da penhora de fls. 69/70, requerendo que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 84456 Nr: 1655-38.2015.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazendas Paulistas Reunidas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janio José Alves, Gasparino Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Chiovitti - OAB:MT 

15.545-A, Christine Fischer Krauss - OAB:MT 17.879-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se houve a devida 

distribuição, nos respectivos juízos deprecados, das Cartas Precatórias 

expedidas às fls. 82/83, bem como apresente nos autos os competentes 

comprovantes da distribuição, dando o devido andamento ao feito sob 

pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 83622 Nr: 1173-90.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEIA ALVES MORAN - ME, VOLCIR THOMAS 

KREUZ, Irineia Alves Moran

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da penhora de fls. 58/60, requerendo que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 89600 Nr: 4763-75.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcione da Silva Anacleto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Investilar Empreendimentos Imobiliários

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Jaqueline Takuno de 

Arruda Muchagata - OAB:74.539

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 88, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70287 Nr: 2001-95.2012.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massa Falida de Agrenco do Brasil S/A., Deloitte Touche 

Tohmatsu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Lopes Guimarães - 

OAB:347.259/SP, Mauricio Silveira Locatelli - OAB:SP 130.754, 

Ricardo Alessandro Castagna - OAB:SP 174.040, Victor Magalhães 

Gadelha - OAB:330.076/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do Código de 

Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em que o 

processo deverá retornar concluso ao gabinete para saneamento, 

designação de audiência e/ou julgamento antecipado, conforme o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 38073 Nr: 1071-15.2008.811.0086
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 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilson Matschinske (Espólio), Thais Zelene 

Ramos de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082, Luis Felipe Lammel - OAB:MT 7.133, Marco Aurélio 

Piacentini - OAB:MT 7170-B

 Nos termos da legislação vigente e artigo 1.209 CNGC/MT, impulsiono os 

autos com a finalidade de que seja intimada as partes devedoras, na 

pessoa de seus advogados, para que no prazo de 15 (quinze) dias pague 

a quantia devida descrita nos cálculos apresentados às fls. 673/676, 

respectivamente, nos valores de (R$ 64.217,54) e (R$ 64.274,00), sob 

pena do acréscimo da multa de 10% prevista no artigo 523, §1º, do CPC, 

processando-se nos moldes dos artigos 523, 524 inciso VII e 525 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78104 Nr: 1530-07.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso - 

CRC-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neli Regina Salamoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Roberto Braz Silva 

(CRCMT) - OAB:MT 10.885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo da suspensão deferida às fls. 34. 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar o devido andamento ao feito,requerendo o que entender de direito sob 

pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80997 Nr: 4008-85.2014.811.0086

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESM, DSM, LRdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 49, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 52557 Nr: 3465-87.2011.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Karl Erich Johannes Schwabe, Erika 

Henni Wilma Schwabe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT 13.842-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87845 Nr: 21797-38.2014.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAN, TAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMN, JMN, EF-PEADNJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edivan Freitas Vieira - OAB:

 Ante a ausência de questões preliminares ou prejudiciais ao 

conhecimento do mérito suscitadas pelas partes e também não verificadas 

matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício, DOU O FEITO POR 

SANEADO.Fixo como ponto controvertido a necessidade de comprovar as 

necessidades da alimentanda e as condições econômicas dos 

alimentantes, a fim de fixar o valor definitivo para o pagamento dos 

alimentos.Intimem-se as partes, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em que o processo 

deverá retornar concluso ao gabinete.Considerando que os requeridos 

foram assistidos pela Defensoria Pública de Minas Gerais, sendo que lhes 

havia sido nomeado curador especial às fls. 82/82-v na pessoa do Dr. 

Edivan Freitas Vieira, OAB/MT 11192, intime-o referido causídico para 

especificar as provas que ainda deseja produzir ou requerer o julgamento 

antecipado da lide.Ciência ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78691 Nr: 4967-90.2013.811.0086

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JMdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCCdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lussivaldo Fernandes de 

Souza - OAB:10186/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE GUARDA ajuizada por JONES MOREIRA DO 

NASCIMENTO em face de MARIA CONCEIÇÃO CARLOS DO NASCIMENTO, 

todos devidamente qualificados nos autos.

A parte autora embora devidamente intimada pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, se 

manteve inerte.

Vieram os autos conclusos.

 É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que, apesar de intimada para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, o requerente quedou-se inerte, conforme certidão 

de fls. 59.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80553 Nr: 3728-17.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricia Brito Marta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Alimentos JJ Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Albino Carlos Krizizanowski - 

OAB:7.231, Francys Ricardo Menegon - OAB:13640-A, Marcos 

Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Cuida-se de ação monitória promovida pela requerente PATRÍCIA 

BRITO MARTA, em face da requerida COMERCIAL DE ALIMENTOS JJ 
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LTDA, ambos já qualificados nos autos.Aduz a requerente que recebeu o 

cheque n°. 850064, conta corrente n°. 40.256-7, do Banco do Brasil, 

emitido pela requerida em 15/03/2013, o qual foi endossado para a autora 

e devolvido por insuficiência de fundos em 25/03/2013.O cheque foi 

emitido no valor de R$ 45.199,14 (quarenta e cinco mil, cento e noventa e 

nove reais e catorze centavos) e entregue nominalmente à empresa D. J. 

Indústria e Comércio Ltda – ME, a qual endossou o título à autora.Juntou 

documentos de fls. 23/39.A exordial foi recebida às fls. 40, determinando 

a citação da requerida para efetuar o pagamento do débito em 15 dias ou 

apresentar embargos monitórios.Devidamente citada, a requerida não 

opôs embargos monitórios ou fez qualquer requerimento nos autos, 

havendo certidão de decurso de prazo às fls. 51.Às fls. 58 a requerente 

postulou pela procedência da ação monitória, com a constituição do título 

executivo judicial.Vieram os autos conclusos.É o relatório.Fundamento e 

decido.Inicialmente, não havendo embargos monitórios nem pagamento da 

dívida, CONVERTO a decisão inicial mandamental em título executivo 

judicial. Igualmente, CONVERTO o mandado inicial em mandado executivo, 

nos termos do artigo 701, § 2°, do Código de Processo Civil/2015, devendo 

proceder-se às retificações necessárias.Intime-se a executada para 

pagar a importância devida, no prazo de 15 (quinze) dias, segundo artigo 

523, do Código de Processo Civil.Fica advertida a executada que o não 

pagamento, no prazo legal, ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez 

por cento), conforme o § 1°, do mesmo artigo e honorários advocatícios no 

valor de 10% (dez por cento) do valor exequendo.Decorrido o prazo à 

executada, sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.Por 

fim e mais importante, PROCEDA-SE ÀS RETIFICAÇÕES NO SISTEMA 

APOLO, CONVERTENDO-SE A PRESENTE AÇÃO MONITÓRIA EM 

EXECUÇÃO.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80552 Nr: 3727-32.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricia Brito Marta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Alimentos JJ Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310

 Nesse diapasão, ante todo o exposto, REJEITO IN TOTUM OS EMBARGOS 

MONITÓRIOS OPOSTOS POR COMERCIAL DE ALIMENTOS JJ LTDA, e 

JULGO PROCEDENTE a presente ação monitória ajuizada por PATRÍCIA 

BRITO MARTA, com fulcro no artigo 487, inciso I, c/c artigo 702, § 8°, do 

CPC e, por consequência, CONVERTO o mandado inicial em mandado 

executivo, prosseguindo-se os autos nos termos do Livro I, Título II, Parte 

Especial, do Código de Processo Civil, acrescido de correção monetária a 

partir do vencimento do crédito, e juros legais à taxa de 1% (um por cento) 

ao mês pelo INPC, a contar da data em o requerido foi constituído em mora 

ou da citação.Condeno a requerida nas custas e despesas processuais, 

bem como nos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor 

da causa atualizado, na forma do artigo 85, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil.Rejeitados os embargos monitórios e julgada procedente a 

ação monitória, convertendo o mandado inicial em executivo, eis que 

reconhecida a legitimidade e exigibilidade do débito retratado na cártula de 

cheque encartada às fls. 26, INDEFIRO aplicação da multa prevista no 

artigo 702, § 10 à parte autora, como pugnou a requerida e a aplicação de 

multa por litigância de má-fé.Após o trânsito em julgado, intime-se a 

requerente para que apresente cálculo da dívida, nos moldes da legislação 

em vigor, para o fim de promover o regular andamento do feito, nos termos 

acima delineados.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80460 Nr: 3636-39.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricia Brito Marta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Alimentos JJ Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310

 Nesse diapasão, ante todo o exposto, REJEITO IN TOTUM OS EMBARGOS 

MONITÓRIOS OPOSTOS POR COMERCIAL DE ALIMENTOS JJ LTDA, e 

JULGO PROCEDENTE a presente ação monitória ajuizada por PATRÍCIA 

BRITO MARTA, com fulcro no artigo 487, inciso I, c/c artigo 702, § 8°, do 

CPC e, por consequência, CONVERTO o mandado inicial em mandado 

executivo, prosseguindo-se os autos nos termos do Livro I, Título II, Parte 

Especial, do Código de Processo Civil, acrescido de correção monetária a 

partir do vencimento do crédito, e juros legais à taxa de 1% (um por cento) 

ao mês pelo INPC, a contar da data em o requerido foi constituído em mora 

ou da citação.Condeno a requerida nas custas e despesas processuais, 

bem como nos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor 

da causa atualizado, na forma do artigo 85, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil.Rejeitados os embargos monitórios e julgada procedente a 

ação monitória, convertendo o mandado inicial em executivo, eis que 

reconhecida a legitimidade e exigibilidade do débito retratado na cártula de 

cheque encartada às fls. 26, INDEFIRO aplicação da multa prevista no 

artigo 702, § 10 à parte autora, como pugnou a requerida e a aplicação de 

multa por litigância de má-fé.Após o trânsito em julgado, intime-se a 

requerente para que apresente cálculo da dívida, nos moldes da legislação 

em vigor, para o fim de promover o regular andamento do feito, nos termos 

acima delineados.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 99983 Nr: 214-51.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO JOSINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Lu Pereira - 

OAB:MT/18473-A, Moisés Batista de Souza - OAB:MT 21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80553 Nr: 3728-17.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricia Brito Marta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Alimentos JJ Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Albino Carlos Krizizanowski - 

OAB:7.231, Francys Ricardo Menegon - OAB:13640-A, Marcos 

Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça para fins de intimação da Executada, no 

prazo de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 46140 Nr: 1559-96.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdNG, DdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102305/4/2018 Página 444 de 689



 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDOMIRO JOSÉ GOETTENZ, Cpf: 

94271330078, Rg: 1061408306, Filiação: Silvino Henkes Gottnez, data de 

nascimento: 05/06/1978, brasileiro(a), natural de Perola D'oeste-PR, 

convivente, mecanico. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: DISPOSITIVO. Ante o exposto, atendidas as formalidades 

legais, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com amparo no art. 794, I, do 

CPC.Custas pela parte executada.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Com o trânsito em julgado, pagas as custas ou adotadas as 

providências pertinentes, arquive-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 04 de abril de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110545 Nr: 6239-80.2017.811.0086

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855

 “Vistos. Primeiramente, indefiro os requerimentos levantados na defesa 

escrita de fls. 53/60, notadamente no que concerne à absolvição sumária 

do requerido, uma vez que incabíveis ao caso, visto que fundamentada em 

institutos do Código Penal e Código de Processo Penal, bem como que o 

processo em questão refere-se à medida de proteção prevista no Estatuto 

da Criança e Adolescente, o qual tem natureza cível. Oportuno mencionar, 

ainda, que em que pese a medida de proteção possa causar restrições de 

direitos do requerido, como o caso dos autos, com a determinação de 

afastamento do requerido da residência familiar da infante, trata-se de 

medida da seara cível, a qual visa tão somente à proteção dos interesses 

da infante, de forma que a materialidade e autoria delitiva serão apuradas 

na seara criminal, bem como que a presente audiência não se destina para 

instrução do feito, motivo pelo qual indefiro a oitiva das testemunhas 

arroladas às fls. 87/88. No mais, defiro o pleito ministerial. Assim, aplico as 

seguintes medidas de proteção do artigo 129 do ECA, a saber: (i) 

obrigação da genitora de matricular a filha na escola, acompanhando 

frequência e aproveitamento escolar; (ii) obrigação do Município de 

encaminhar a menor a tratamento psicológico e psiquiátrico, garantindo 

inclusive o transporte da adolescente e da responsável legal; (iii) 

acompanhamento mensal da família pelo CRAS, CREAS e Conselho 

Tutelar, com a inclusão da mesma em programas sociais. Com o envio dos 

relatórios, nova vista ao Ministério Público. Oficie-se à Secretaria Municipal 

de Saúde para que providencie o transporte da adolescente e da genitora 

a fim de garantir os atendimentos médicos. Oficie-se a Secretaria de 

Assistência Social a fim de garantir o acompanhamento da família pelo 

CRAS e CREAS mensalmente. Saem os presentes intimados. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92775 Nr: 1704-45.2016.811.0086

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJMdR, JRdSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sem adv. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Jonas Henrique Meldola da Silva - 

OAB:MT 15.530

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PARA APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL proposta 

pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT em 

desfavor dos infantes JOSÉ RICARDO DA SILVA LIMA e JARDSON JOSÉ 

MATIAS DA ROCHA, ambos qualificados nos autos.

Da análise dos autos, verifica-se que o adolescente José Ricardo da Silva 

Lima cumpriu a medida socioeducativa imposta, conforme documentos de 

fls. 266/268.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Considerando que o adolescente José Ricardo da Silva Lima cumpriu 

integralmente com a medida socioeducativa imposta, conforme 

manifestação do Ministério Público à fl. 305, o reconhecimento da extinção 

da punibilidade é medida que se impõe.

Pelo exposto, DECLARO extinta a punibilidade do adolescente José 

Ricardo da Silva Lima, e por consequência JULGO EXTINTO o feito, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 46, II, da Lei n. 12.594/2012.

Indefiro o requerimento de fl. 305, uma vez que o cumprimento e 

fiscalização do cumprimento das medidas socioeducativas impostas 

deverão ser fiscalizados no competente processo de execução de medida 

socioeducativa.

Assim, determino que certifique-se o trânsito em julgado da sentença de 

fls. 211/219 e, em seguida, expeça-se a guia de execução definitiva do 

menor Jardson José Matias da Rocha.

 Após, arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 42687 Nr: 1999-29.2009.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Nicolao Kaczam, Joana Dziachan Kaczam, Claudir 

Kaczam

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347, 

Osmar Pereira de Souza - OAB:MT 12.743, ROGERIO TEOPILO DA 

CRUZ - OAB:21521/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 Ex positis”, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, nego 

provimento aos Embargos de Declaração interposto às fls. 248/261, 

mantendo inalterada a r. sentença às fls. 243/247 tal como concebida.Com 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, procedendo com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 114504 Nr: 1020-52.2018.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Rafael de Arruda Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a inicial em todos os seus termos.

CITE-SE a parte requerida, conforme postulado, para pagamento do valor 

pleiteado, no prazo de quinze (15) dias, devendo constar no mandado 

que, se não efetuar o pagamento ou se não forem opostos embargos no 

mesmo prazo, constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado inicial em executivo (artigo 701, § 2º, do Novo 

Código de Processo Civil).

CONSIGNE-SE que caso a parte requerida quite o valor pleiteado, ficará 

isenta de custas processuais (artigo 701, § 1º, NCPC).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 112363 Nr: 7213-20.2017.811.0086
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Marques Ataíde - 

OAB:PR/88.207, Rubens Alexandre da Silva - OAB:PR/6.346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Da análise do feito, verifico que após ter sido facultado ao autor 

providenciar a emenda a inicial com fulcro no artigo 303, § 6º, do Código 

de Processo Civil, o autor nada manifestou, deixando transcorrer in albis o 

prazo para tanto. É cediço que nos casos de extinção do processo por 

abandono da causa necessário se faz a intimação pessoal da parte 

Autora para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, suprir a falta 

(inteligência do Art. 485, incisos II e III, e §1º, do CPC). Contudo, na 

presente hipótese, a extinção dar-se-á pelo indeferimento da petição 

inicial, em razão da ausência do recolhimento das custas, as quais são 

fundamentais ao prosseguimento do feito, quando desrespeitado pelo 

próprio autor da ação. A propósito, esse é o entendimento do Egrégio 

TJ/MT: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE 

VEÍCULO – EMENDA DA INICIAL – NÃO ATENDIMENTO – INDEFERIMENTO – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 267, I, CPC – 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA MANTIDA. Não se tratando de hipótese de extinção do 

processo por desídia (CPC, 267, III) e sim de descumprimento da ordem de 

emenda, desnecessária a intimação pessoal do autor neste sentido. (Ap, 

96025/2011, DES.PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 18/04/2012, Data da publicação no DJE 03/05/2012) Isto 

posto, indefiro a inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC e 

JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, com 

fundamento no art. 485, I, do CPC. Intimem-se as partes. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 44173 Nr: 3560-88.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERCOOP - Integração das Coop. do Médio Norte do 

Estado de MT Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mello e Mendes Ltda - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, João Batista Pereira da Silva - 

OAB:8209-B/MT, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a inércia do requerido após a citação por edital, conforme certidão de 

fl. 75, nomeio a Defensoria Pública desta Comarca, como curadora 

especial, em consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código 

de Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72510 Nr: 1027-20.2013.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Gambetta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosivaldo Rosa de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 108678 Nr: 5318-24.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Matias Bertolin Dall Oglio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 56/57, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010215-66.2011.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA JOSE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS VARGAS LEITE OAB - GO18130-A (ADVOGADO)

MARTA JOSE RODRIGUES OAB - MT13901/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO NACIONAL HONDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM null REQUERENTE: MARTA JOSE 

RODRIGUES REQUERIDO: CONSORCIO NACIONAL HONDA Vistos, etc.] 

Defiro o aditamento de Id. 6441162. Quanto a tutela cautelar solicitada, 

caso não cumprida, defiro-a pelos argumentos já expostos pela Turma 

recursal, com o intuito de determinar à Requerida que proceda a imediata 

exclusão da alienação fiduciária sobre o veículo FOX caracterizado no 

início, sob pena de imposição de multa diária no valor a ser arbitrado por 

Vossa Excelência, a qual arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Recebo a petição inicial a emenda, e os 

documentos que a acompanham, vez que, atendidos os requisitos do art. 

14 da Lei n° 9.099/95, quando, então, determino que a Secretaria Judicial 

providencie as devidas alterações. Considerando a regularidade do feito, 

designe a Secretaria Judicial data para realização de audiência de 

conciliação, intimando-se as partes. Realizada a respectiva audiência e 

não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte Requerida 

de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) 

dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das Turmas 

Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 04 de abril de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001235-45.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

INGRIT C. DE R. M. DA SILVA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEISLA MOREIRA DUTRA (REQUERIDO)

GEISLA MOREIRA DUTRA - ME (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Numero do Processo: 

1001235-45.2017.8.11.0086 REQUERENTE: INGRIT C. DE R. M. DA SILVA 

EIRELI - ME REQUERIDO: GEISLA MOREIRA DUTRA - ME, GEISLA MOREIRA 

DUTRA Vistos, etc. Defiro o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 

10(dez) dias. Em vista do transcurso do prazo requerido, intime-se a 

Reclamante para dar andamento no processo no prazo de 5 [cinco] dias 

[CPC art. 485, III, § 1º], sob pena de arquivamento. Cumpra-se. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000728-84.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR CORUJA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI DE JESUS ALVES OAB - SP363101 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUINCHOS CORUJAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Numero do Processo: 

1000728-84.2017.8.11.0086 REQUERENTE: CARLOS CESAR CORUJA 

SILVA REQUERIDO: GUINCHOS CORUJAO LTDA - ME Vistos, etc De 

acordo com a manifestação de id. 11945985, determino a citação da parte 

executada por oficial de justiça. Cumpra-se. Às providências. Cássio Leite 

de Barros Netto/ Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010418-18.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JONATA AVELAR MORCH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILARIO SCHIEFELBEIN OAB - MT0012532A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Numero do Processo: 

8010418-18.2017.8.11.0086 EXEQUENTE: JONATA AVELAR MORCH 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Vistos, etc. Em homenagem ao princípio do contraditório, insculpido 

no artigo 7º do Código de Processo Civil, concedo prazo de 5 [cinco] dias 

para a parte Reclamada se manifestar sobre o documento de id n. 

11983376. Após, conclusos. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010354-08.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GARBELINI E PADILHA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEOMAR DA SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Numero do Processo: 

8010354-08.2017.8.11.0086 EXEQUENTE: GARBELINI E PADILHA LTDA - 

ME EXECUTADO: DEOMAR DA SILVA & CIA LTDA - ME Vistos, etc. Defiro 

o pedido de suspensão do processo pelo prazo de 60 [sessenta] dias. 

Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, fica desde logo 

intimada a parte para dar seguimento ao feito em 05 dias, sob as penas da 

lei. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-96.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON CORREIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO Dados do 

Processo: Processo: 1000281-96.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 120,09 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 17/08/2017 Hora: 

16:40 REQUERENTE: ALISSON CORREIA DOS SANTOS Advogado do(a) 

REQUERENTE: JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA - MT23145/O-O 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: 

MAURO PAULO GALERA MARI - MT0003056A Certifico e dou fé que o 

Recurso protocolado no ID 12082455 é tempestivo. Certifico ainda que o 

Recorrente requereu Assistência Judiciária. Em cumprimento ao Art. 42, 

§2º da Lei 9.099/1995, intimo a Parte Recorrida do recurso, para 

querendo, apresentar resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão. Nova Mutum - MT, 4 de abril de 2018. Assinado 

Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) 

Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS 

ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 

3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-47.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GERONIMO BAZZANO MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010041-47.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: GERONIMO BAZZANO MAGALHAES REQUERIDO: EB 

COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA. Vistos, etc. Dispenso o 

relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A presente 

lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Não vislumbro 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Trata-se de Reclamação Cível com Pedido Liminar proposta 

por Gerônimo Bazzano Magalhães em desfavor de EB Comércio de 

Eletrodomésticos Ltda. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho assiste razão ao Reclamante. A solução 

do litígio não demanda muito esforço, em especial pela regra do Código de 

Processo Civil (artigo 373, I e II) que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo os artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Noticia o Reclamante que no dia 

03/01/2017 adquiriu na loja Reclamada um guarda-roupa denominado D 
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DORO ATHOS 6PTS C/PES MALBEKR, no valor de R$ 1.799,00 (um mil 

setecentos e noventa e nove reais). Aduz que necessitava do móvel com 

urgência, pois serviria para acomodar roupas e objetos e sua filha 

recém-nascida. Aduz que após transcorrido o prazo para entrega, 

compareceu a loja Reclamada questionando sobre o item comprado, que 

recebeu do gerente a promessa de que o produto logo seria entregue, o 

que não aconteceu, sendo preciso comparecer a loja mais uma vez para 

solicitar a entrega do bem. Relata que a entrega fora realizada no dia 

30/01/2017, entretanto, afirma que as peças do guarda-roupa estavam em 

péssimas condições e mofadas e que impediu a montagem. Aduz que 

visando resolver o problema compareceu a loja Reclamada diversas 

vezes e que até a data da propositura da ação o guarda-roupa não havia 

sido substituído. Por estas razões propôs a presente ação requerendo a 

substituição do produto por outro igual e novo e indenização por danos 

morais. Em sede de contestação a Reclamada argumenta que efetuou a 

troca do produto em tempo hábil, sustenta ausência de ato ilícito e se opõe 

ao pedido de indenização por danos morais. Pois bem, a petição de id. n. 

6505709 informa que a Reclamada cumpriu com a obrigação de fazer e 

efetuou a troca do móvel defeituoso. Entretanto, a Reclamada não teceu 

uma linha a respeito da demora de quase um mês para proceder à entrega 

do produto e que entregou ao consumidor um objeto inadequado ao fim a 

que se destina, pois observando as fotografias anexadas, é de fácil 

visualização que as peças do guarda-roupa estavam manchadas e 

mofadas, residindo aí a atitude ilícita da Reclamada. Assim, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Em que pese às alegações da 

Reclamada, esta não comprovou que entregou um produto em perfeitas 

condições de uso e dentro do prazo avençado. Ressai dos autos que o 

móvel foi entregue 27 dias após a data da compra e com defeito, 

impossibilitando o Reclamante de utilizá-lo conforme pretendia. Assim 

sendo, estando presentes os elementos da responsabilidade civil objetiva, 

existe para a Reclamada o dever de indenizar material e moralmente o 

Reclamante, conforme se apurou. Trago à colação ementa neste sentido: 

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. DEMORA NA ENTREGA DE PRODUTO. 

GELADEIRA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. Consumidora que permaneceu 

cerca de 45 dias desprovida de usufruir de geladeira que adquiriu em 

estabelecimento da ré, porquanto esta, injustificadamente, não lhe 

entregou o produto no prazo acordado. Entrega concretizada somente em 

cumprimento de decisão que antecipou os efeitos da tutela. Ademais, o 

aludido cumprimento se deu fora do prazo fixado pelo juízo. Dano moral 

incontroverso. Quantia indenizatória fixada em R$3.000,00, que se mostra 

modesta, merecendo majoração para R$5.000,00. Honorários advocatícios 

de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação. 

Adequado, haja vista a baixa complexidade da demanda, recorrente neste 

Tribunal. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 

00067728020148190002 RJ 0006772-80.2014.8.19.0002, Relator: DES. 

MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO, Data de Julgamento: 14/01/2015, 

VIGÉSIMA TERCEIRA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 

16/01/2015 00:00) Quanto ao pleito de danos morais, não há olvidar que, 

como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização, mas considerando os transtornos suportados pelo 

Reclamante, ao adquirir um produto pra sua filha recém-nascida, cuja 

demora para entrega se prolongou no tempo e ainda assim o recebeu 

danificado, tenho que restaram comprovados não só a má prestação de 

serviços como o abalo moral, sobrevindo o dever de indenizar. Pois que, 

se acaso ocorresse a prestação dos serviços de forma adequada, o 

Reclamante não teria saído da normalidade do seu estado anímico, 

restando abalada as suas emoções. O Código de Defesa do Consumidor 

em seu artigo 14 assevera que: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Assim, reputa-se existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). No que concerne a fixação do valor que corresponda a 

justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. Deve ser considerado no 

caso concreto o parco tempo que esperou para receber um novo armário, 

bem como a desnecessidade da intervenção do judiciário para tanto, no 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), quantia essa que atende 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento sem causa do Reclamante, refletindo no 

patrimônio da Reclamada de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 

Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial para o fim de 

CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante ao importância de R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais reais), a título de indenização por danos 

morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação e acrescida de 

correção monetária a partir desta data, com resolução do mérito, a teor do 

disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

condenação a verba honorária nesta fase em observância ao disposto 

nos artigos 54 e 55, ambos da Lei n.º 9.099/95. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 31 de dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010165-40.2011.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOANICE GALIETA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOHNATHAN ALEXANDRE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON MACHADO BARRETO OAB - MT0012420A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ELETRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA RENATA LINS CATTONI OAB - RN0005169A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

8010165-40.2011.8.11.0086; Valor causa: R$ 20.997,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DE 

IMAGEM, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, RESCISÃO DO 

CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JOANICE GALIETA DE OLIVEIRA, JOHNATHAN 

ALEXANDRE DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: RICARDO ELETRO Com 

o intuito de evitar tumultuo processual, defiro a expedição de Alvará 

judicial dos valores incontroversos. Determino a inclusão da Matriz (CNPJ 

64282601/0001-17) para fins de efetuar os sistemas "on line", em 

conformidade com o Id. 6439784. Intime-se a parte requerida para se 

manifestar em 05 dias, após, conclusos para análise de sistemas "on line". 

NOVA MUTUM, 4 de abril de 2018. CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010070-68.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0011012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO PEREIRA OAB - GO0013608A (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102305/4/2018 Página 448 de 689



CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010070-68.2015.8.11.0086 

REQUERENTE: AILTON VIEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: EB COMERCIO 

DE ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, etc. Dispenso o relatório com 

fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Por não haver vícios que 

possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado do mérito, posto que as provas dos 

autos são suficientes para a solução da lide, portanto, dispensável dilação 

probatória, nos termos do artigo 335, inciso I, do CPC. Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta 

por Ailton Vieira dos Santos em desfavor de EB Comércio de 

Eletrodomésticos Ltda. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho assiste razão ao Reclamante. A solução 

do litígio não demanda muito esforço, em especial pela regra do Código de 

Processo Civil (artigo 373, I e II) que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo os artigos 

337 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Noticia o Reclamante que adquiriu 

na loja Reclamada um notebook Asus 4 GB de memória RAM, com 500 G 

de HD, equipado com Windows 8 e processador Dual Core da marca Intel, 

no valor de R$ 1.249,00 (um mil duzentos e quarenta e nove reais). Aduz 

que a anexa foto demonstra que a caixa do produto indicava seu 

conteúdo, qual seja, o equipamento com as descrições acima. Relata, 

entretanto, que eletrônico lhe fora vendido com configuração diversa do 

adquirido, pois dentro da caixa havia um notebook Asus 2 GB de memória 

RAM, com 320 G de HD. Afirma que a Reclamada lhe vendeu um produto e 

lhe entregou outro com configuração inferior e com cupom fiscal contendo 

informações genéricas. Narra que por diversas vezes tentou efetuar a 

troca do produto, contudo, sem êxito. Que em 06/01/2015 registrou 

reclamação junto ao PROCON e mesmo notificada a Reclamada não 

compareceu à audiência de conciliação naquele órgão. Relata que em 

15/02/2015 o notebook deixou de funcionar e como estava dentro do 

prazo de garantia, o Reclamante novamente foi a até a Reclamada e 

solicitou a substituição do produto. Sustenta por fim, que até a data da 

propositura da presente ação estava sem nenhum aparelho, pois a 

Reclamada não substituiu o produto de configuração inferior e não 

providenciou o conserto. Por estas razões propôs a presente ação 

requerendo a devolução do valor pago pelo produto e indenização por 

danos morais. Em sede de contestação a Reclamada argumenta que o 

Reclamante procurou o PROCON em razão do defeito no produto e que se 

recusou a enviá-lo para reparos no local indicado pela fabricante. Alega 

que o Reclamante não tem razão, pois não lhe facultou as possibilidades 

do artigo 18 do CDC e combate a existência de danos morais. Pois bem, 

necessário tecer algumas observações: o Reclamante adquiriu o 

equipamento no dia 26/12/2014 e a ata do PROCON está datada do dia 

26/01/2015, eu seja, exatamente um mês após a compra, o que significa 

que o consumidor tentava resolver a questão administrativamente. O 

notebook apresentou o alegado defeito em fevereiro de 2015, o qual foi 

enviado para conserto e não mais retornou. Tudo dentro do período de 

garantia. O cupom fiscal do produto, de fato, apresenta descrição 

genérica, qual seja, Notebook Asus 2GB/4GB, o que impossibilita saber 

qual a configuração do produto adquirido pelo Reclamante apenas por 

esta nota e mais, tal documento aponta que a Reclamada vende notebooks 

de configurações diversas pelo mesmo valor, o que é impraticável apenas 

conferindo os preços e configurações dos equipamentos no site da Asus. 

Ademais, a Reclamada não contestou esse fato específico e, de acordo 

com o artigo 341 do Código de Processo Civil “incumbe também ao réu 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas”. Oras, a 

Reclamada não teceu uma linha a respeito da divergência de configuração 

do produto vendido ao Reclamante, o que torna o fato em si incontroverso. 

Assim, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Em que pese as 

alegações da Reclamada, esta não comprovou que vendeu o produto com 

as características informadas pelo Reclamante e que o eletrônico se 

encontra em perfeitas condições de uso, ou que tenha solucionado o 

defeito do produto dentro do prazo que a lei estabelece (art. 18 § 1º do 

CDC), até porque não comprovou o reparo e a restituição do notebook ao 

Reclamante, a defesa carece de documentos que fundamente suas 

ilações. Analisando detidamente os autos, verifico a inexistência de 

dúvidas de que o notebook foi vendido ao Reclamante com configuração 

inferior e que apresentou defeito, ocasionando a ele a impossibilidade de 

utilizá-lo conforme pretendia, embora não fosse aquele o produto 

pretendido. É certo que apesar da questão envolvendo as características 

do notebook, o mesmo apresentou defeitos que não guardam relação 

exclusiva ao uso regular, já que se tratava de produto novo. Assim sendo, 

estando presentes os elementos da responsabilidade civil objetiva, existe 

para a Reclamada o dever de indenizar material e moralmente o 

Reclamante, conforme se apurou. Trago à colação ementa neste sentido: 

CONSUMIDOR. COMPRA DE NOTEBOOK NOVO. DEFEITO APRESENTADO 

NO PRAZO DA GARANTIA. NÃO DEVOLUÇÃO DO VALOR, PASSADOS 

30 DIAS. DIREITO A RECEBER O VALOR DO BEM, MAIS UMA 

INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS QUE AQUI TEM O CARÁTER 

COMPENSATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004294484, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004294484 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013) (g.n.) Além disso, 

não há falar que o Reclamante não oportunizou à Reclamada as 

faculdades do artigo 18 do CDC, pois o produto fora enviado para 

assistência técnica e não mais voltou. Assim, foi a Reclamada não cumpriu 

o prazo do § 1º, do citado artigo. Com base nessas premissas, é 

imperiosa a condenação da Reclamada, a restituir ao Reclamante o 

montante desembolsado pelo aparelho com defeito, devidamente corrigido. 

Quanto ao pleito de danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização, 

mas considerando os transtornos suportados pela Reclamante, ao adquirir 

por duas vezes um produto defeituoso, tenho que restaram comprovados 

não só a má prestação de serviços como o abalo moral, sobrevindo o 

dever de indenizar. Pois que, se acaso ocorresse a prestação dos 

serviços de forma adequada, a Reclamante não teria sofrido perdas 

materiais e nem saído da normalidade do seu estado anímico, restando 

abalada as suas emoções. O Código de Defesa do Consumidor em seu 

artigo 14 assevera que: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Assim, reputa-se existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). No que concerne a fixação do valor que corresponda a 

justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido do 

Reclamante, refletindo no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA do 

pedido inicial para o fim de CONDENAR a Reclamada a restituir ao 

Reclamante a quantia de R$ 1.249,00 (um mil duzentos e quarenta e nove 

reais) que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data 

do desembolso e acrescida de juros de mora e 1% ao mês a partir da 

citação e CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante a importância 
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de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação e acrescida de correção 

monetária a partir desta data, com resolução do mérito, a teor do disposto 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

condenação a verba honorária nesta fase em observância ao disposto 

nos artigos 54 e 55, ambos da Lei n.º 9.099/95. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 28 de julho de 2017 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010246-52.2012.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUCIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE CASAGRANDE OAB - MT0021925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO Dados do Processo:  Processo : 

8010246-52.2012.8.11.0086 Valor causa: R$ 309,95 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: 

REQUERENTE: ANTONIO LUCIO DOS SANTOS Advogado do(a) 

REQUERENTE: CRISTIANE CASAGRANDE - MT0021925A Nome: ANTONIO 

LUCIO DOS SANTOS Endereço: Rua DAS GARAPEIRAS, 708 W, PARQUE 

DO SOL, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: DISMOBRAS 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A Advogado do(a) REQUERIDO: WALTER DE 

OLIVEIRA MONTEIRO - RS0069412S Nome: DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A 

Endereço: Avenida DOS UIRAPURUS, S/Nº, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 Nos termos da legislação vigente, serve a presente, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO acima identificada, para proceder a 

INTIMAÇÃO de Vossas Senhorias, acerca do retorno dos autos da Turma 

Recursal, para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de preclusão. Nova Mutum - MT, 4 de abril de 2018. 

Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem 

do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE 

NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS 

ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 

3308-3434.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010621-14.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR CABRAL DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LATINA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010621-14.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: ADEMIR CABRAL DE ARAUJO REQUERIDO: LATINA 

COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA Vistos, etc. Defiro a 

Execução de Sentença nos termos do artigo 53, inciso IV, da Lei 9.099/95, 

altere-se a classificação no Sistema PJE. Intime-se a parte Executada na 

pessoa de seu Ilustre Advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por 

mandado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo do art. 523 do Código de Processo Civil, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento), sem honorários 

advocatícios por serem incabíveis em sede de juizados especiais, no 

primeiro grau de jurisdição. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 4 de abril de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010092-29.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DOUGLAS BENEDITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON MACHADO BARRETO OAB - MT0012420A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010092-29.2015.8.11.0086 

REQUERENTE: ADEMIR DOUGLAS BENEDITO DA SILVA REQUERIDO: OI 

MOVEL S.A Vistos, etc. Defiro a Execução de Sentença nos termos do 

artigo 53, inciso IV, da Lei 9.099/95, altere-se a classificação no Sistema 

PJE. Intime-se a parte Executada na pessoa de seu Ilustre Advogado ou, 

na falta deste, pessoalmente, por mandado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do 

art. 523 do Código de Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 

10% (dez por cento), sem honorários advocatícios por serem incabíveis 

em sede de juizados especiais, no primeiro grau de jurisdição. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 4 de abril de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010356-46.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TNL PCS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010356-46.2015.8.11.0086 

REQUERENTE: BENEDITO SANTOS DA SILVA REQUERIDO: TNL PCS S/A 

Vistos, etc. Defiro a Execução de Sentença nos termos do artigo 53, 

inciso IV, da Lei 9.099/95, altere-se a classificação no Sistema PJE. 

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu Ilustre Advogado ou, na 

falta deste, pessoalmente, por mandado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do 

Código de Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento), sem honorários advocatícios por serem incabíveis em sede de 

juizados especiais, no primeiro grau de jurisdição. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 4 de abril de 2018 CASSIO 

LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010342-91.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DA SILVA VAZ (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0009538A (ADVOGADO)

ANDRE DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0011012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010342-91.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ADRIANO DA SILVA VAZ REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Vistos, etc. Defiro a Execução de Sentença nos termos do artigo 53, 

inciso IV, da Lei 9.099/95, altere-se a classificação no Sistema PJE. 

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu Ilustre Advogado ou, na 

falta deste, pessoalmente, por mandado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do 

Código de Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento), sem honorários advocatícios por serem incabíveis em sede de 

juizados especiais, no primeiro grau de jurisdição. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 4 de abril de 2018 CASSIO 

LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010609-05.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON MACHADO BARRETO OAB - MT0012420A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE 

MARGEM LTDA - EPP (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO OAB - 

MT0004531A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010609-05.2013.8.11.0086 

REQUERENTE: CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A, CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E 

GERENCIAMENTO DE MARGEM LTDA - EPP Vistos, etc. Defiro a Execução 

de Sentença nos termos do artigo 53, inciso IV, da Lei 9.099/95, altere-se 

a classificação no Sistema PJE. Intime-se a parte Executada na pessoa de 

seu Ilustre Advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo do art. 523 do Código de Processo Civil, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento), sem honorários 

advocatícios por serem incabíveis em sede de juizados especiais, no 

primeiro grau de jurisdição. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 4 de abril de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-10.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000235-10.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ELISANGELA MARIA DA SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. Vistos, etc. Defiro a Execução de Sentença nos termos do artigo 53, 

inciso IV, da Lei 9.099/95, altere-se a classificação no Sistema PJE. 

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu Ilustre Advogado ou, na 

falta deste, pessoalmente, por mandado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do 

Código de Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento), sem honorários advocatícios por serem incabíveis em sede de 

juizados especiais, no primeiro grau de jurisdição. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 4 de abril de 2018 CASSIO 

LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010293-84.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA MORAIS KOEHLER (REQUERENTE)

CIBELE MORAIS KOEHLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010293-84.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: CIBELE MORAIS KOEHLER, AMANDA MORAIS KOEHLER 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Defiro a Execução de 

Sentença nos termos do artigo 53, inciso IV, da Lei 9.099/95, altere-se a 

classificação no Sistema PJE. Intime-se a parte Executada na pessoa de 

seu Ilustre Advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo do art. 523 do Código de Processo Civil, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento), sem honorários 

advocatícios por serem incabíveis em sede de juizados especiais, no 

primeiro grau de jurisdição. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 4 de abril de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010044-70.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO GARBIN COSSARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREDITUNI PROMOCAO E INTERMEDIACAO DE PRODUTOS E SERVICOS 

LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO ARANHA FERREIRA OAB - SP0308167A (ADVOGADO)

MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO OAB - MT0013390A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010044-70.2015.8.11.0086 

REQUERENTE: LUIZ FERNANDO GARBIN COSSARI REQUERIDO: 

CREDITUNI PROMOCAO E INTERMEDIACAO DE PRODUTOS E SERVICOS 

LTDA - ME Vistos, etc. Defiro a Execução de Sentença nos termos do 

artigo 53, inciso IV, da Lei 9.099/95, altere-se a classificação no Sistema 

PJE. Intime-se a parte Executada na pessoa de seu Ilustre Advogado ou, 

na falta deste, pessoalmente, por mandado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do 

art. 523 do Código de Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 
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10% (dez por cento), sem honorários advocatícios por serem incabíveis 

em sede de juizados especiais, no primeiro grau de jurisdição. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 4 de abril de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010068-98.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO FURLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010068-98.2015.8.11.0086 

REQUERENTE: GILBERTO FURLIN REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Defiro a Execução de 

Sentença nos termos do artigo 53, inciso IV, da Lei 9.099/95, altere-se a 

classificação no Sistema PJE. Intime-se a parte Executada na pessoa de 

seu Ilustre Advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo do art. 523 do Código de Processo Civil, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento), sem honorários 

advocatícios por serem incabíveis em sede de juizados especiais, no 

primeiro grau de jurisdição. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 4 de abril de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010185-55.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL E MICHEL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI - BRASIL TELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010185-55.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: MICHEL E MICHEL LTDA - ME REQUERIDO: OI - BRASIL 

TELECOM Vistos, etc. Defiro a Execução de Sentença nos termos do 

artigo 53, inciso IV, da Lei 9.099/95, altere-se a classificação no Sistema 

PJE. Intime-se a parte Executada na pessoa de seu Ilustre Advogado ou, 

na falta deste, pessoalmente, por mandado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do 

art. 523 do Código de Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 

10% (dez por cento), sem honorários advocatícios por serem incabíveis 

em sede de juizados especiais, no primeiro grau de jurisdição. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 4 de abril de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010412-11.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

8010412-11.2017.8.11.0086; Valor causa: R$ 616,44; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: RENATO PEREIRA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos etc. 

Não acolho o atestado de médico tendo em vista que sequer a parte se 

apresentou na audiência, sendo que a ida da parte à audiência é exigido 

por lei. MANTENHO A SENTENÇA. Arquivem-se os autos. NOVA MUTUM, 4 

de abril de 2018. CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010413-93.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

8010413-93.2017.8.11.0086; Valor causa: R$ 462,29; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: RENATO PEREIRA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos etc. 

Não acolho o atestado de médico tendo em vista que sequer a parte se 

apresentou na audiência, sendo que a ida da parte à audiência é exigido 

por lei. MANTENHO A SENTENÇA. Arquivem-se os autos. NOVA MUTUM, 4 

de abril de 2018. CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010411-26.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

8010411-26.2017.8.11.0086; Valor causa: R$ 200,68; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: RENATO PEREIRA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos etc. 

Não acolho o atestado de médico tendo em vista que sequer a parte se 

apresentou na audiência, sendo que a ida da parte à audiência é exigido 

por lei. MANTENHO A SENTENÇA. Arquivem-se os autos. NOVA MUTUM, 4 

de abril de 2018. CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010410-41.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NATHASSIA KILSK NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

8010410-41.2017.8.11.0086; Valor causa: R$ 1.053,73; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: NATHASSIA KILSK NUNES DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. Não acolho o 

atestado de médico tendo em vista que sequer a parte se apresentou na 

audiência, sendo que a ida da parte à audiência é exigido por lei. 

MANTENHO A SENTENÇA. Arquivem-se os autos. NOVA MUTUM, 4 de 

abril de 2018. CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010407-86.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FERRACIOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

8010407-86.2017.8.11.0086; Valor causa: R$ 225,42; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARCELO FERRACIOLI Parte Ré: REQUERIDO: LOSANGO 

PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Vistos etc. Não acolho o atestado de 

médico tendo em vista que sequer a parte se apresentou na audiência, 

sendo que a ida da parte à audiência é exigido por lei. MANTENHO A 

SENTENÇA. Arquivem-se os autos. NOVA MUTUM, 4 de abril de 2018. 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010408-71.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FERRACIOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

8010408-71.2017.8.11.0086; Valor causa: R$ 206,15; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARCELO FERRACIOLI Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc. Não acolho o atestado de médico tendo em vista que sequer a 

parte se apresentou na audiência, sendo que a ida da parte à audiência é 

exigido por lei. MANTENHO A SENTENÇA. Arquivem-se os autos. NOVA 

MUTUM, 4 de abril de 2018. CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010291-51.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GENTIL DAL MASO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO OAB - MT0013390A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARTA JOSE RODRIGUES OAB - MT13901/O (ADVOGADO)

ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR OAB - MG64862 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO Dados do 

Processo: Processo: 8010291-51.2015.8.11.0086 Valor causa: R$ 

3.036,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) Audiência: REQUERENTE: GENTIL DAL MASO FILHO Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO - 

MT0013390A REQUERIDO: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE 

Advogado do(a) REQUERIDO: MARTA JOSE RODRIGUES - MT13901/O 

Certifico e dou fé que o Recurso protocolado no ID 12281640 é 

tempestivo. Certifico ainda que o Recorrente recolheu devidamente o 

preparo recursal. Em cumprimento ao Art. 42, §2º da Lei 9.099/1995, intimo 

a Parte Recorrida do recurso, para querendo, apresentar resposta escrita 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Nova Mutum - MT, 4 de 

abril de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS 

Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, 

JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, 

TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010277-96.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MADSON SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELINO SANTANA DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0021500A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO LAZZARETTI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010277-96.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MADSON SILVA DE OLIVEIRA REQUERIDO: CELSO 

LAZZARETTI Vistos, etc. A hipótese não permite o julgamento antecipado 

do mérito, razão pela qual se torna necessária a realização de audiência 

de instrução para melhor esclarecimento dos fatos. Assim sendo, designo 

audiência de instrução a realizar-se no dia 27 de abril de 2018, às 14h00 

devendo ser intimadas as partes para comparecerem, esclarecendo que 

cada uma poderá arrolar até 3 [três] testemunhas que deverão 

comparecer independentemente de intimação do juízo [art. 455 do CPC]. 

Esclareço, ainda, que não comparecendo a parte Reclamante, o processo 

será extinto, nos termos do artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 e não 

comparecendo as partes Reclamadas, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

Juiz, consoante se extrai do artigo 20 da mesma lei. É o parecer, que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para homologação do presente projeto conforme preceitua o 

artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus 

patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 22 de março de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 80485 Nr: 3658-97.2014.811.0086

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Bruno Roberto Rodrigues Camelier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Neves de Sousa - 

OAB:MT 14.329, Gabriela Cocco Busanello - OAB:9770/MT, Thiago 

Barreto Penteado Silvestre - OAB:MT 14.894

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Municipio 

de Nova Mutum - OAB:

 .Pelo exposto, opino pela PARCIAL PROCEDENCIA do pedido formulado 

por Bruno Roberto Rodrigues Camelier, qualificado nos autos, em relação 

ao Município de Nova Mutum/MT, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil para:Declarar nulo o contrato 

de trabalho por tempo determinado n. 1563/2013 e sua prorrogação por 

aditivo, possibilitando a aplicação da CLT a hipótese contratual;Julgar 

devidas as parcelas referentes às férias proporcionais (11/12), acrescida 

de 1/3 constitucional no valor total de R$ 5.834,15 (cinco mil oitocentos s 

trinta e quatro reais e quinze centavos) e FGTS, excluída a multa de 40% 

(quarenta por cento) no valor de R$ 4.200,58 (quatro mil e duzentos reais 

e cinquenta e oito centavos).Com fundamento na ADIn nº 4.357/DF 

aplica-se a condenação contra a fazenda municipal juros de mora 

correspondentes aos da caderneta de poupança e atualização monetária 

calculada pelo IPCA, essa a partir da data da rescisão do contrato e juros 

de mora a partir da citação.Sem reexame necessário, a teor do artigo 11 

da Lei 12.153/2009.Deixo de fixar custas e honorários advocatícios, 

porque incabível nesta fase, consoante disposto nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95.É o projeto de sentença que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial da Fazenda Pública para 

homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei.Homologada, intimem-se 

as partes nas pessoas de seus procuradores.Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o J u í z a 

Leiga_______________________________________________________

_______________________________________Vistos, etc.Homologo por 

sentença para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga desta comarca, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95.Em nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos.Publique-se.CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 80485 Nr: 3658-97.2014.811.0086

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruno Roberto Rodrigues Camelier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Neves de Sousa - 

OAB:MT 14.329, Gabriela Cocco Busanello - OAB:9770/MT, Thiago 

Barreto Penteado Silvestre - OAB:MT 14.894

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Municipio 

de Nova Mutum - OAB:

 De: Juizado Especial

Para: Gabinete do Juizado Especial

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000384-69.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIANA SILVA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM OAB - MT21538/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000384-69.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JUCIANA SILVA DA COSTA REQUERIDO: EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. Recebo a inicial vez que 

atendidos os requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus 

da Prova. Indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, porque 

ausentes os requisitos legais. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da 

Tutela de Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que 

a requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela 

pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a 

existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande 

inovação trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade 

aos feitos, bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do 

direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. 

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter 

“initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da 

apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo 

Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo 

este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença 

necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. 

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. 

Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes 

argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração da 

probabilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob o 

prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo. Por 

outro lado, considerando que vivemos numa sociedade de consumo com 

alto nível de informatização, onde todas as facilidades creditícias estão 

atreladas à lisura das informações prestadas pelos órgãos de proteção ao 

crédito, é certo que a existência de restrições cadastrais é fato hábil a 

dificultar, senão inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A 

efetivação/permanência da restrição pode, concretamente, aumentar o 

nível de danos decorrentes da inadimplência a um patamar de 

irreparabilidade, o que compromete a eficácia do provimento final. Todavia, 

a liminar requerida, fica condicionada a garantia do valor, ou seja, 

mediante o depósito nos autos do valor do ato impugnado pela parte 

Requerente, como forma de garantir eventual improcedência do pedido 

inicial, uma vez que, a retirada requerida deve ser determinada em 

observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, hipótese 

na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade da inscrição. Caso 

esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito será devolvido à 

parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de 

Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, 

presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial do valor do 

ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte Autora 

para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito judicial do 

valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. Assim, tão logo 

quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra mencionado, o 

que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte Requerida proceda 

com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros de proteção ao 

crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 

8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor da 

inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento voluntário 

da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, determino que a 

Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de proteção ao crédito 

competente para retirada do nome da parte Autora do referido cadastro. 

Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da presente decisão. 

Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência supra, cite-se a 

parte Requerida para que compareça à audiência de conciliação que será 

designada pela Secretaria, consignando a advertência prevista no art. 20 

da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva audiência e não sendo obtida a 

conciliação, fica desde já intimada a parte Requerida de que a contestação 

deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência supra, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado 04 da 

Uniformização de Entendimentos dos Juízes das Turmas Recursais dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso. Em 

seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, apresentar 

impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 4 de abril de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000385-54.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CRISTINA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM OAB - MT21538/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000385-54.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ROSANGELA CRISTINA DE ALMEIDA REQUERIDO: 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. Recebo a inicial 

vez que atendidos os requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão 

do Ônus da Prova. Indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, porque 

ausentes os requisitos legais. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da 

Tutela de Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que 

a requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela 

pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a 

existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande 

inovação trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade 

aos feitos, bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do 

direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. 

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter 

“initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da 

apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo 

Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo 

este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença 

necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. 

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. 

Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes 

argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração da 

probabilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob o 

prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo. Por 

outro lado, considerando que vivemos numa sociedade de consumo com 

alto nível de informatização, onde todas as facilidades creditícias estão 

atreladas à lisura das informações prestadas pelos órgãos de proteção ao 

crédito, é certo que a existência de restrições cadastrais é fato hábil a 

dificultar, senão inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A 

efetivação/permanência da restrição pode, concretamente, aumentar o 

nível de danos decorrentes da inadimplência a um patamar de 

irreparabilidade, o que compromete a eficácia do provimento final. Todavia, 

a liminar requerida, fica condicionada a garantia do valor, ou seja, 

mediante o depósito nos autos do valor do ato impugnado pela parte 

Requerente, como forma de garantir eventual improcedência do pedido 

inicial, uma vez que, a retirada requerida deve ser determinada em 

observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, hipótese 

na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade da inscrição. Caso 

esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito será devolvido à 

parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de 

Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, 

presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial do valor do 

ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte Autora 

para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito judicial do 

valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. Assim, tão logo 

quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra mencionado, o 

que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte Requerida proceda 

com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros de proteção ao 

crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 

8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor da 

inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento voluntário 

da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, determino que a 

Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de proteção ao crédito 

competente para retirada do nome da parte Autora do referido cadastro. 

Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da presente decisão. 

Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência supra, cite-se a 

parte Requerida para que compareça à audiência de conciliação que será 

designada pela Secretaria, consignando a advertência prevista no art. 20 

da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva audiência e não sendo obtida a 

conciliação, fica desde já intimada a parte Requerida de que a contestação 

deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência supra, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado 04 da 

Uniformização de Entendimentos dos Juízes das Turmas Recursais dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso. Em 

seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, apresentar 

impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 4 de abril de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000394-16.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BENJAMIM GARCIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000394-16.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: BENJAMIM GARCIA DE SOUZA REQUERIDO: EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. Recebo a inicial vez que 

atendidos os requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus 

da Prova. Indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, porque 

ausentes os requisitos legais. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da 

Tutela de Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que 

a requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela 

pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a 

existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande 

inovação trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade 

aos feitos, bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do 

direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. 

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter 

“initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da 

apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo 

Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo 

este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença 

necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. 

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. 

Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes 

argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração da 

probabilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob o 

prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo. Por 

outro lado, considerando que vivemos numa sociedade de consumo com 

alto nível de informatização, onde todas as facilidades creditícias estão 

atreladas à lisura das informações prestadas pelos órgãos de proteção ao 

crédito, é certo que a existência de restrições cadastrais é fato hábil a 

dificultar, senão inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A 

efetivação/permanência da restrição pode, concretamente, aumentar o 

nível de danos decorrentes da inadimplência a um patamar de 

irreparabilidade, o que compromete a eficácia do provimento final. Todavia, 

a liminar requerida, fica condicionada a garantia do valor, ou seja, 

mediante o depósito nos autos do valor do ato impugnado pela parte 

Requerente, como forma de garantir eventual improcedência do pedido 

inicial, uma vez que, a retirada requerida deve ser determinada em 

observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, hipótese 

na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade da inscrição. Caso 

esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito será devolvido à 

parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de 

Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, 

presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial do valor do 

ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte Autora 

para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito judicial do 

valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. Assim, tão logo 

quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra mencionado, o 

que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte Requerida proceda 

com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros de proteção ao 

crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102305/4/2018 Página 455 de 689



(vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 

8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor da 

inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento voluntário 

da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, determino que a 

Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de proteção ao crédito 

competente para retirada do nome da parte Autora do referido cadastro. 

Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da presente decisão. 

Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência supra, cite-se a 

parte Requerida para que compareça à audiência de conciliação que será 

designada pela Secretaria, consignando a advertência prevista no art. 20 

da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva audiência e não sendo obtida a 

conciliação, fica desde já intimada a parte Requerida de que a contestação 

deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência supra, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado 04 da 

Uniformização de Entendimentos dos Juízes das Turmas Recursais dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso. Em 

seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, apresentar 

impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 4 de abril de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000399-38.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA CONCEICAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000399-38.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: SEBASTIAO DA CONCEICAO DOS SANTOS REQUERIDO: 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. 

Recebo a inicial vez que atendidos os requisitos do art. 14 da Lei n° 

9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. Indefiro o pedido de inversão do 

ônus da prova, porque ausentes os requisitos legais. Do Pedido de 

Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o art. 300 do 

Código de Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz poderá 

antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de urgência, 

quando observar manifesta a existência de probabilidade do direito, bem 

como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela em 

caráter de urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema 

processual para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o 

Autor possa, no início da lide, gozar do direito que somente lhe seria 

concedido com a coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos 

efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, 

sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do 

art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar 

probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos mais marcantes do 

instituto, sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da 

tutela em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo 

ao exame do caso concreto. Assim, para fins deste juízo sumário de 

cognição, os coerentes argumentos expostos na inicial são suficientes à 

demonstração da probabilidade de seu direito, em especial quando 

observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das 

partes em Juízo. Por outro lado, considerando que vivemos numa 

sociedade de consumo com alto nível de informatização, onde todas as 

facilidades creditícias estão atreladas à lisura das informações prestadas 

pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a existência de 

restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão inviabilizar, a vida 

comercial de um indivíduo. A efetivação/permanência da restrição pode, 

concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da inadimplência a 

um patamar de irreparabilidade, o que compromete a eficácia do 

provimento final. Todavia, a liminar requerida, fica condicionada a garantia 

do valor, ou seja, mediante o depósito nos autos do valor do ato 

impugnado pela parte Requerente, como forma de garantir eventual 

improcedência do pedido inicial, uma vez que, a retirada requerida deve 

ser determinada em observância aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, hipótese na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade 

da inscrição. Caso esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito 

será devolvido à parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, 

do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma 

vez que, presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial 

do valor do ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte 

Autora para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito 

judicial do valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. 

Assim, tão logo quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra 

mencionado, o que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte 

Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros 

de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada 

a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, 

da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor 

da inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, 

determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do 

referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da 

presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência 

supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de 

conciliação que será designada pela Secretaria, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 4 de abril de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000415-89.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

ANTENOR PEREIRA DE CARVALHO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000415-89.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MARCELO DA SILVA ALVES, ANTENOR PEREIRA DE 

CARVALHO FILHO REQUERIDO: DETRAN - MT - DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os 

requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Do Pedido de Antecipação dos 

Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de 

Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os 

efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando 

observar manifesta a existência de probabilidade do direito, bem como 

haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela em caráter de 

urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema processual 

para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o Autor possa, no 

início da lide, gozar do direito que somente lhe seria concedido com a 

coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela 

conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão 

é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do 

Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade 

de direito. Sendo este um dos elementos mais marcantes do instituto, 

sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da tutela 

em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo ao 

exame do caso concreto. A parte autora para no prazo de 15 dias juntar 
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comprovante que informou o Detran/MT do B.O. à época dos fatos, 

devendo, ainda, juntar cópia do inquérito policial se existir, no mesmo 

prazo. Ademais, como o Boletim de Ocorrência tem fé pública e trata-se de 

fato que ocorreu em comércio local, verifico que há verossimilhança nas 

alegações da parte autora, bem como a inscrição em dívida ativa e 

protesto, acaba por acarretar diversos dissabores a parte autora. Diante 

do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de 

urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil, nos 

termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, presente os requisitos 

legais, para fins de: DETERMINAR que a parte Requerida suspenda a 

cobrança dos valores relativos a débitos do veículo objeto dos autos, 

desde a data do registro da ocorrência, qual seja, 05.09.2014, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), 

limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixada com fundamento no artigo 

84, § 4.º, da Lei 8.078/90, ou justifique em igual prazo a impossibilidade de 

fazê-lo. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da presente 

decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência supra, 

cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de conciliação 

que será designada pela Secretaria, consignando a advertência prevista 

no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva audiência e não sendo 

obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte Requerida de que a 

contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado 

04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das Turmas Recursais 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso. Em 

seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, apresentar 

impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 4 de abril de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010344-95.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON TADEU LAMIM OAB - MT0016012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DECISÃO Processo: 

8010344-95.2016.8.11.0086; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[TELEFONIA, COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: PAULO DOS SANTOS 

Parte Ré: REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos etc. Primeiramente, não conheço dos 

embargos de Id. 6499783, por falta de condição vinculativa, trata-se de 

mera insatisfação com a decisão. De resto, cumpra-se o senhor gestor a 

decisão de Id. 6499792, com urgência. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. NOVA MUTUM, 4 de abril de 2018. CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010345-80.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON TADEU LAMIM OAB - MT0016012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SENFFNET LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DECISÃO Processo: 

8010345-80.2016.8.11.0086; Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: PAULO DOS SANTOS 

Parte Ré: REQUERIDO: SENFFNET LTDA Vistos etc. Não conheço dos 

embargos de declaração de Id. 6517158 por falta de condição vinculativa 

destes, a mera insatisfação não dá azo a interposição dos embargos de 

declaração. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, a decisão de Id. 6517121. NOVA 

MUTUM, 4 de abril de 2018. CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz(a) de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010070-68.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0011012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO PEREIRA OAB - GO0013608A (ADVOGADO)

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010070-68.2015.8.11.0086 

REQUERENTE: AILTON VIEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: EB COMERCIO 

DE ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, etc. Dispenso o relatório com 

fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Por não haver vícios que 

possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado do mérito, posto que as provas dos 

autos são suficientes para a solução da lide, portanto, dispensável dilação 

probatória, nos termos do artigo 335, inciso I, do CPC. Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta 

por Ailton Vieira dos Santos em desfavor de EB Comércio de 

Eletrodomésticos Ltda. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho assiste razão ao Reclamante. A solução 

do litígio não demanda muito esforço, em especial pela regra do Código de 

Processo Civil (artigo 373, I e II) que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo os artigos 

337 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Noticia o Reclamante que adquiriu 

na loja Reclamada um notebook Asus 4 GB de memória RAM, com 500 G 

de HD, equipado com Windows 8 e processador Dual Core da marca Intel, 

no valor de R$ 1.249,00 (um mil duzentos e quarenta e nove reais). Aduz 

que a anexa foto demonstra que a caixa do produto indicava seu 

conteúdo, qual seja, o equipamento com as descrições acima. Relata, 

entretanto, que eletrônico lhe fora vendido com configuração diversa do 

adquirido, pois dentro da caixa havia um notebook Asus 2 GB de memória 

RAM, com 320 G de HD. Afirma que a Reclamada lhe vendeu um produto e 

lhe entregou outro com configuração inferior e com cupom fiscal contendo 

informações genéricas. Narra que por diversas vezes tentou efetuar a 

troca do produto, contudo, sem êxito. Que em 06/01/2015 registrou 

reclamação junto ao PROCON e mesmo notificada a Reclamada não 

compareceu à audiência de conciliação naquele órgão. Relata que em 

15/02/2015 o notebook deixou de funcionar e como estava dentro do 

prazo de garantia, o Reclamante novamente foi a até a Reclamada e 

solicitou a substituição do produto. Sustenta por fim, que até a data da 

propositura da presente ação estava sem nenhum aparelho, pois a 

Reclamada não substituiu o produto de configuração inferior e não 

providenciou o conserto. Por estas razões propôs a presente ação 

requerendo a devolução do valor pago pelo produto e indenização por 

danos morais. Em sede de contestação a Reclamada argumenta que o 

Reclamante procurou o PROCON em razão do defeito no produto e que se 

recusou a enviá-lo para reparos no local indicado pela fabricante. Alega 

que o Reclamante não tem razão, pois não lhe facultou as possibilidades 

do artigo 18 do CDC e combate a existência de danos morais. Pois bem, 
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necessário tecer algumas observações: o Reclamante adquiriu o 

equipamento no dia 26/12/2014 e a ata do PROCON está datada do dia 

26/01/2015, eu seja, exatamente um mês após a compra, o que significa 

que o consumidor tentava resolver a questão administrativamente. O 

notebook apresentou o alegado defeito em fevereiro de 2015, o qual foi 

enviado para conserto e não mais retornou. Tudo dentro do período de 

garantia. O cupom fiscal do produto, de fato, apresenta descrição 

genérica, qual seja, Notebook Asus 2GB/4GB, o que impossibilita saber 

qual a configuração do produto adquirido pelo Reclamante apenas por 

esta nota e mais, tal documento aponta que a Reclamada vende notebooks 

de configurações diversas pelo mesmo valor, o que é impraticável apenas 

conferindo os preços e configurações dos equipamentos no site da Asus. 

Ademais, a Reclamada não contestou esse fato específico e, de acordo 

com o artigo 341 do Código de Processo Civil “incumbe também ao réu 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas”. Oras, a 

Reclamada não teceu uma linha a respeito da divergência de configuração 

do produto vendido ao Reclamante, o que torna o fato em si incontroverso. 

Assim, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Em que pese as 

alegações da Reclamada, esta não comprovou que vendeu o produto com 

as características informadas pelo Reclamante e que o eletrônico se 

encontra em perfeitas condições de uso, ou que tenha solucionado o 

defeito do produto dentro do prazo que a lei estabelece (art. 18 § 1º do 

CDC), até porque não comprovou o reparo e a restituição do notebook ao 

Reclamante, a defesa carece de documentos que fundamente suas 

ilações. Analisando detidamente os autos, verifico a inexistência de 

dúvidas de que o notebook foi vendido ao Reclamante com configuração 

inferior e que apresentou defeito, ocasionando a ele a impossibilidade de 

utilizá-lo conforme pretendia, embora não fosse aquele o produto 

pretendido. É certo que apesar da questão envolvendo as características 

do notebook, o mesmo apresentou defeitos que não guardam relação 

exclusiva ao uso regular, já que se tratava de produto novo. Assim sendo, 

estando presentes os elementos da responsabilidade civil objetiva, existe 

para a Reclamada o dever de indenizar material e moralmente o 

Reclamante, conforme se apurou. Trago à colação ementa neste sentido: 

CONSUMIDOR. COMPRA DE NOTEBOOK NOVO. DEFEITO APRESENTADO 

NO PRAZO DA GARANTIA. NÃO DEVOLUÇÃO DO VALOR, PASSADOS 

30 DIAS. DIREITO A RECEBER O VALOR DO BEM, MAIS UMA 

INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS QUE AQUI TEM O CARÁTER 

COMPENSATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004294484, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004294484 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013) (g.n.) Além disso, 

não há falar que o Reclamante não oportunizou à Reclamada as 

faculdades do artigo 18 do CDC, pois o produto fora enviado para 

assistência técnica e não mais voltou. Assim, foi a Reclamada não cumpriu 

o prazo do § 1º, do citado artigo. Com base nessas premissas, é 

imperiosa a condenação da Reclamada, a restituir ao Reclamante o 

montante desembolsado pelo aparelho com defeito, devidamente corrigido. 

Quanto ao pleito de danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização, 

mas considerando os transtornos suportados pela Reclamante, ao adquirir 

por duas vezes um produto defeituoso, tenho que restaram comprovados 

não só a má prestação de serviços como o abalo moral, sobrevindo o 

dever de indenizar. Pois que, se acaso ocorresse a prestação dos 

serviços de forma adequada, a Reclamante não teria sofrido perdas 

materiais e nem saído da normalidade do seu estado anímico, restando 

abalada as suas emoções. O Código de Defesa do Consumidor em seu 

artigo 14 assevera que: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Assim, reputa-se existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). No que concerne a fixação do valor que corresponda a 

justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido do 

Reclamante, refletindo no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA do 

pedido inicial para o fim de CONDENAR a Reclamada a restituir ao 

Reclamante a quantia de R$ 1.249,00 (um mil duzentos e quarenta e nove 

reais) que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data 

do desembolso e acrescida de juros de mora e 1% ao mês a partir da 

citação e CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante a importância 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação e acrescida de correção 

monetária a partir desta data, com resolução do mérito, a teor do disposto 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

condenação a verba honorária nesta fase em observância ao disposto 

nos artigos 54 e 55, ambos da Lei n.º 9.099/95. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 28 de julho de 2017 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 110911 Nr: 6469-25.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Italo Henrique dos Santos Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberson Siqueira de Melo - 

OAB:MT 18.701

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para, INTIMAR o réu através do 

advogado, do inteiro teor da r. sentença lançada às fls. 212/224 nos autos 

em epígrafe. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 75143 Nr: 3698-16.2013.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvilson Bispo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberson Siqueira de Melo - 

OAB:MT 18.701

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a resposta à acusação colacionada 

aos autos não traz elementos capazes de modificar, por ora, o 

entendimento esposado quando do recebimento da denúncia.

Não há demonstração de causas concretas que dêem azo à absolvição 

sumária do acusado, nos termos do artigo 397 do CPP, eis que não se 

pode vislumbrar a ocorrência manifesta de excludente de ilicitude, 
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excludente de culpabilidade, que o fato não constitui crime ou que esteja 

extinta a punibilidade do agente.

Os fatos narrados podem constituir crime, sem evidências cabais de que 

não o seria, o que apenas poderá ser confirmado no desenrolar da 

instrução criminal.

 Assim, designo o dia 22/10/2018, às 13h30min, para a realização de 

audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa para 

comparecerem ao ato, bem como os réus, seus defensores constituídos e 

o Ministério Público da data aprazada.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 79622 Nr: 2750-40.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lineu Krajewski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Simão - OAB:MT 

10.066-B, Jonas Henrique Meldola da Silva - OAB:MT 15.530, 

Thamires Hohenberger Mafissoni - OAB:MT 18783

 Ante o exposto, reconheço antecipadamente a prescrição da pretensão 

retroativa do delito em questão, razão pela qual JULGO E DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado Lineu Krajewiski, devidamente 

qualificado nestes autos, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código 

Penal. Publique-se, registre-se e intimem-se, observando-se quanto ao 

acusado a desnecessidade de sua intimação pessoal, bastando que se dê 

na pessoa de advogado constituído ou de Defensor Público que poderá 

ser nomeado apenas para esse ato, conforme prevê o artigo 1387 da 

CNGC.Após o transito em julgado, arquive-se, observadas as baixas de 

estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 79512 Nr: 2687-15.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matheus Francisco de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a resposta à acusação colacionada 

aos autos não traz elementos capazes de modificar, por ora, o 

entendimento esposado quando do recebimento da denúncia.

Não há demonstração de causas concretas que dêem azo à absolvição 

sumária do acusado, nos termos do artigo 397 do CPP, eis que não se 

pode vislumbrar a ocorrência manifesta de excludente de ilicitude, 

excludente de culpabilidade, que o fato não constitui crime ou que esteja 

extinta a punibilidade do agente.

Os fatos narrados podem constituir crime, sem evidências cabais de que 

não o seria, o que apenas poderá ser confirmado no desenrolar da 

instrução criminal.

 Assim, designo o dia 22/10/2018, às 14h00min, para a realização de 

audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa para 

comparecerem ao ato, bem como os réus, seus defensores constituídos e 

o Ministério Público da data aprazada.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 51005 Nr: 2046-32.2011.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iremar Luiz Ignacio Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a resposta à acusação colacionada 

aos autos não traz elementos capazes de modificar, por ora, o 

entendimento esposado quando do recebimento da denúncia.

Não há demonstração de causas concretas que dêem azo à absolvição 

sumária do acusado, nos termos do artigo 397 do CPP, eis que não se 

pode vislumbrar a ocorrência manifesta de excludente de ilicitude, 

excludente de culpabilidade, que o fato não constitui crime ou que esteja 

extinta a punibilidade do agente.

Os fatos narrados podem constituir crime, sem evidências cabais de que 

não o seria, o que apenas poderá ser confirmado no desenrolar da 

instrução criminal.

 Assim, designo o dia 05/11/2018, às 15h00min, para a realização de 

audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa para 

comparecerem ao ato, bem como os réus, seus defensores constituídos e 

o Ministério Público da data aprazada.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 80130 Nr: 3284-81.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo dos Santos Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Luiz Gobbi - 

OAB:19.229/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a resposta à acusação colacionada 

aos autos não traz elementos capazes de modificar, por ora, o 

entendimento esposado quando do recebimento da denúncia.

Não há demonstração de causas concretas que dêem azo à absolvição 

sumária do acusado, nos termos do artigo 397 do CPP, eis que não se 

pode vislumbrar a ocorrência manifesta de excludente de ilicitude, 

excludente de culpabilidade, que o fato não constitui crime ou que esteja 

extinta a punibilidade do agente.

Os fatos narrados podem constituir crime, sem evidências cabais de que 

não o seria, o que apenas poderá ser confirmado no desenrolar da 

instrução criminal.

 Assim, designo o dia 25/10/2018, às 16h30min, para a realização de 

audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa para 

comparecerem ao ato, bem como os réus, seus defensores constituídos e 

o Ministério Público da data aprazada.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 80214 Nr: 3370-52.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altair Modesto Meneghel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594, Roselaine Wahlbrink Jauer - OAB:MT 14786

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a resposta à acusação colacionada 

aos autos não traz elementos capazes de modificar, por ora, o 

entendimento esposado quando do recebimento da denúncia.

Não há demonstração de causas concretas que dêem azo à absolvição 

sumária do acusado, nos termos do artigo 397 do CPP, eis que não se 

pode vislumbrar a ocorrência manifesta de excludente de ilicitude, 

excludente de culpabilidade, que o fato não constitui crime ou que esteja 

extinta a punibilidade do agente.

Os fatos narrados podem constituir crime, sem evidências cabais de que 

não o seria, o que apenas poderá ser confirmado no desenrolar da 

instrução criminal.

 Assim, designo o dia 25/10/2018, às 17h00min, para a realização de 

audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa para 

comparecerem ao ato, bem como os réus, seus defensores constituídos e 

o Ministério Público da data aprazada.
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Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 77095 Nr: 678-80.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rui Roque Hartmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a resposta à acusação colacionada 

aos autos não traz elementos capazes de modificar, por ora, o 

entendimento esposado quando do recebimento da denúncia.

Não há demonstração de causas concretas que dêem azo à absolvição 

sumária do acusado, nos termos do artigo 397 do CPP, eis que não se 

pode vislumbrar a ocorrência manifesta de excludente de ilicitude, 

excludente de culpabilidade, que o fato não constitui crime ou que esteja 

extinta a punibilidade do agente.

Os fatos narrados podem constituir crime, sem evidências cabais de que 

não o seria, o que apenas poderá ser confirmado no desenrolar da 

instrução criminal.

 Assim, designo o dia 05/11/2018, às 16h30min, para a realização de 

audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa para 

comparecerem ao ato, bem como os réus, seus defensores constituídos e 

o Ministério Público da data aprazada.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 83748 Nr: 1249-17.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Tocantins de Oliveira, Luan Lemes 

Godoi, Dervlyn Glória Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Fabricio Carvalho de Santana - 

OAB:07066/O - MT

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, e em cumprimento a determinação do Desembargador de fls. 

260, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao Advogado do 

Réu LUAN LEMES GODOI, via DJE, para tomar conhecimento do inteiro teor 

da decisão de fls 260 e 260-v, devendo oferecer as razões recursais 

relativos ao apelo interposto diretamente pelo denunciado, BEM COMO 

apresentar as contrarrazões ao recurso do Ministério Público (fl. 243/247), 

todos no prazo legal. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 114626 Nr: 1102-83.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Publica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Djalma Lucas Zacarin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Cláudia de Seixas - 

OAB:SP 88.552

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada, procedendo-se à intimação da 

testemunha Admir Viana de Oliveira para comparecer à audiência 

designada.

Para a realização do ato deprecado, ou seja, para inquirição de 

testemunha, designo audiência para o dia 11/10/2018, às 15h30min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 114755 Nr: 1172-03.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliezer Reis de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrea Cristine Bandeira 

Welter - OAB:, Debora Jaqueline Christani Paz - OAB:, Nadia Dreon 

Farias Zanatta - OAB:SC 33.558

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada, procedendo-se à intimação do réu 

Eliezer Reis de Almeida para comparecer à audiência designada.

Para a realização do ato deprecado, ou seja, para interrogatório do réu, 

designo audiência para o dia 11/10/2018, às 16h00min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 115141 Nr: 1411-07.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloi Faccio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133, Suzye Maria Jose Conceição Martins do 

Nascimento - OAB:MT 13746-O

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada, procedendo-se à intimação do réu Eloi 

Moacir Faccio para comparecer à audiência designada.

Para a realização do ato deprecado, ou seja, para interrogatório do réu, 

designo audiência para o dia 11/10/2018, às 16h15min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 106410 Nr: 4084-07.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALYSSON RODRIGO ALVES MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Processo n.º: 4084-07.2017.811.0086

Código n.º: 106410

Vistos em correição, etc.

 Como não foram arguidas preliminares e por verificar que não estão 

presentes circunstâncias que ensejam a absolvição sumária dos 

acusados nos termos do art. 397 e incisos do Código de Processo Penal, 

e ainda por inexistir outras questões de ordem material ou processual que 

possam impedir o processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento 

com a devida instrução processual.

Assim, designo o dia 06 de dezembro de 2017, às 13h30min, para 

realização da audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa para 

comparecerem ao ato, bem como o réu, a Defensoria Pública e o Ministério 

Público da data aprazada.

Após, certifique-se o Sr. Gestor Judiciário acerca do transcurso do prazo 

do edital de citação, transcorrido o prazo sem que o réu Matheus Henrique 

de Souza Ferreira responda à acusação, determino desde já o 

desmembramento em relação ao réu supramencionado, devendo estes 

autos permanecerem em relação apenas ao acusado Alysson Rodrigo 

Alves Matias.

Certifique-se acerca do cumprimento de mandado de prisão expedido às 

fls. 95.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Comarca de Nova Xavantina
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1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 66655 Nr: 1757-25.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIA VIVIANE DE SOUSA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B, FRANCISCA DE SÁ - OAB:16.391-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO MAGALHAES 

FARIA NETO - OAB:15436, NÁDIA RIBEIRO DE FREITAS - OAB:18069

 Do advogado da parte autora para manifestar nos autos no prazo legal, 

da juntada de Recurso de Apelação de fls. 109/122

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 66621 Nr: 1726-05.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCILENE ROSA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B, FRANCISCA DE SÁ - OAB:16.391-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO MAGALHAES 

FARIA NETO - OAB:15436

 Do advogado da parte autora para manifestar nos autos no prazo legal, 

da juntada de Recurso de Apelação de fls. 123/139

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 65675 Nr: 1016-82.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BALBINO DA SILVA SANTOS, CADIA GISELA 

HOCHBERGER DIEHL, CÉLIA CARDOSO PRIMO, CARMOSINA PEREIRA 

GONÇALVES, CLEUSA MARA KASPER, CELIO TEIXEIRA DA SILVA, 

DORCELINA FERREIRA BISPO, DARCI GOMES, DANIELLA SEHNEM, 

DANIELLE ALVES SILVA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SUZANA RAMOS DE 

MORAES ARMANDO - OAB:15874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO MAGALHÃES 

FARIA JUNIOR - OAB:MT/9839, NADIA RIBEIRO DE FREITAS - 

OAB:18.069-MT

 Do advogado da parte autora para manifestar nos autos no prazo legal, 

da juntada de Recurso de Apelação de fls. 301/314

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 66077 Nr: 1304-30.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFFONSO ELIZEU DA SILVA, ALTAMIRANDO PINTO DE 

OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUZA, ELIANO PIRES 

FERREIRA, EDIRENE ALVES DE LIMA, ESPOLIO DE DARCI JOSÉ 

CANTARELLI, EVALDO EUZEBIO DE FREITAS, HELENO LOPES DE SOUZA, 

GLAUCIA MARIA MARCINIAK DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SUZANA RAMOS DE 

MORAES ARMANDO - OAB:15874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO MAGALHÃES 

FARIA JUNIOR - OAB:MT/9839, MAURICIO MAGALHÃES FARIA NETO - 

OAB:15.436-MT

 Do advogado da parte autora para que manifeste nos autos no prazo 

legal, da juntada do recurso de apelação de fls. 357/370

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 66649 Nr: 1751-18.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVANDO BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B, FRANCISCA DE SÁ - OAB:16.391-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO MAGALHÃES 

FARIA JUNIOR - OAB:MT/9839

 Do advogado da parte autora para manifestar nos autos no prazo legal, 

da juntada de Recurso de Apelação de fls. 107/120

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 63115 Nr: 1815-62.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASTI MARTINS MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:9.708-A, RICARDO ZANCANARO - OAB:8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do autor para que providencie o deposito , 

referente a diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de justiça, no prazo de 10 

(dez) dias, nos autos supra, informando que trata-se de diligência na área 

urbana deste município, informando que o referido valor deverá ser 

depositado conforme provimento 7/2017 – CGJ. Informo ainda que o 

mandado somente será entregue ao Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento, quando a parte juntar o original do comprovante do depósito 

da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese se aceitará comprovante 

de deposito em envelope, sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 66644 Nr: 1746-93.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO BESERRA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B, FRANCISCA DE SÁ - OAB:16.391-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO MAGALHÃES 

FARIA JUNIOR - OAB:MT/9839

 Do advogado da parte autora para manifestar nos autos no prazo legal, 

da juntada de Recurso de Apelação de fls. 133/146

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 61130 Nr: 2215-13.2012.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GVDO, MVF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 Do advogado do requerido para assinar Petição de fls. 42 e Juntar 

Procuração

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 66472 Nr: 1610-96.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS NETO, ADIENE RODRIGUES DA 
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CONCEIÇÃO, EDBERT MOREIRA JUNIOR, CÉLIA MARTINS FERREIRA, 

DEVAIR CEZARIO DA SILVA, ELIANE IZABEL TUBIN, ELCIO ANTONIO 

MACIEL DE PAULA, LEILA ZICROSSI GARCIA, MARICLEIA MARQUES DE 

LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SUZANA RAMOS DE 

MORAES ARMANDO - OAB:15874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO MAGALHÃES 

FARIA JUNIOR - OAB:MT/9839, MAURICIO MAGALHÃES FARIA NETO - 

OAB:15.436-MT

 Do Advogado da parte autora para manifestar nos autos, no prazo legal, 

da juntada de Recurso de Apelação de fls. 341/354

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 75739 Nr: 3276-98.2015.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Na data de hoje foi retirada a restrição veicular contida no sistema 

RENAJUD, conforme segue anexo.

Intimem-se.

No mais, certifique-se o trânsito em julgado da sentença proferida nestes 

autos.

Nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 69906 Nr: 700-35.2015.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J J KASPER ME, JOSEMAR JOÃO KASPER, 

LUIZ BALBINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se quanto a petição juntada à 

ref. 84, em 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 75510 Nr: 3113-21.2015.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAST, AADST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT

 Vistos.

Em estrita observância ao artigo 10 do Código de Processo Civil, abra-se 

vista dos autos à parte autora, a fim de se manifestar sobre eventual 

incompetência deste juízo, nos termos do art. 516, inciso II, do CPC.

Concedo o prazo de 10 (dez) dias para manifestação.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 74389 Nr: 2551-12.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LÚCIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA-MT, 

GERCINO CAETANO ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 Vistos.

O feito foi analisado somente nesta data em razão de não constar no 

sistema a prioridade processual decorrente de pedido liminar.

Modificada na data de hoje, portanto, a prioridade de tramitação.

Converto o julgamento em diligência e determino que a parte autora 

apresente relatório médico atualizado, elaborado por profissional do SUS, 

no prazo de quinze dias.

Apresentado laudo médico atualizado, oficie-se ao NAT (Núcleo de Apoio 

Técnico) para que informe a este juízo, mediante parecer médico, a 

adequação da prescrição objeto da presente demanda.

Com a juntada do parecer do NAT, intimem-se as partes para 

manifestação no prazo comum de dez dias.

Após, tornem conclusos para deliberação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010222-47.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE ALMEIDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT e, após observar a 

solicitação da parte exequente (Id. 12535401), impulsiono os autos nos 

seguintes termos: Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento de sua obrigação, conforme cálculos 

constantes do Id. 12535401, no valor de R$=7.794.38= (sete mil 

setecentos e noventa e quatro reais e trinta e oito centavos), devidamente 

atualizado até o dia 04/04/2018. Ficando a executada ciente que 

extrapolado o prazo sem comprovação do pagamento, será acrescido ao 

montante à multa prevista no artigo 523, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo 

sem comprovação encaminhem-se os autos conclusos para apreciação 

do pedido de penhora on-line. O referido é verdade e dou fé. Nova 

Xavantina, 4 de abril de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor 

Judiciário

Comarca de Paranatinga

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 52747 Nr: 1956-82.2013.811.0044

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: J(dDeD(dFdCdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Aparecido Pozza 

Fávaro - OAB:10200/B/MT, Marcelo Angelo de Macedo - 

OAB:6.811-B/MT, NELSON BARDUCO JUNIOR - OAB:24167-A/MT

 Vistos.

Aguarde-se o retorno da Carta Precatória expedida às fls. 1496.

Cumpra-se.
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1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86589 Nr: 714-15.2018.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio da Costa Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Nos termos do artigo 827 e seguintes do Código de Processo Civil, cite-se 

a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

da dívida executada, sob pena da penhora de bens de sua propriedade 

suficientes para a garantia da execução.

Em caso de pagamento, arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da dívida.

Em caso de oposição de embargos, a verba honorária já arbitrada poderá 

ser elevada pela metade, levando-se em conta o zelo profissional do 

advogado da parte exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87166 Nr: 1036-35.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo dos Reis Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revogação.

Considerando-se o ofício circular de n. 05/2016/PRES, encaminhado pela 

presidente do NUPEMEC-TJMT, que solicitou aos juízes de direito 

colaboração com os Centros de Conciliação, no sentido de não 

procederem à remessa de todos os feitos ao CEJUSC para realização da 

audiência inaugural, a fim de evitar colapso no sistema, bem como ser de 

conhecimento público e notório que os procuradores da autarquia ré não 

se fazem presentes em audiências realizadas no interior do Estado, 

postergo a designação de eventual audiência de conciliação para 

momento posterior.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria, com 

envio dos autos. O prazo para contestação fluirá nos moldes do artigo 183 

do Código de Processo Civil.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação em 10 dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87215 Nr: 1066-70.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Derli Petrikic

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - OAB:6862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revogação.

Considerando-se o ofício circular de n. 05/2016/PRES, encaminhado pela 

presidente do NUPEMEC-TJMT, que solicitou aos juízes de direito 

colaboração com os Centros de Conciliação, no sentido de não 

procederem à remessa de todos os feitos ao CEJUSC para realização da 

audiência inaugural, a fim de evitar colapso no sistema, bem como ser de 

conhecimento público e notório que os procuradores da autarquia ré não 

se fazem presentes em audiências realizadas no interior do Estado, 

postergo a designação de eventual audiência de conciliação para 

momento posterior.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria, com 

envio dos autos. O prazo para contestação fluirá nos moldes do artigo 183 

do Código de Processo Civil.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação em 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84244 Nr: 4358-97.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Henrique Morales Nucci

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José André Nunci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista Antoniolo - 

OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termo do artigo 485, do Novo Código de Processo 

Civil, e item 2.14.2.1 da C.N.G.C/MT, julgo extinto o processo SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO e determino o arquivamento do presente feito, 

com devidas baixas necessários.Havendo, requerimento para 

desentranhar os documentos que instruíram a inicial, desde já defiro, 

mediante recibo nos autos.Condeno o autor ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

(dez por cento) do valor da causa, nos termos do nos termos do art. 85, e 

seguintes, do Novo CPC.P. R. I. C.Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86949 Nr: 917-74.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denivaldo Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bosco dos Santos - 

OAB:19408-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.Em observância 

às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso VI, do Código 

de Processo Civil, deixo de designar audiência de conciliação.Cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, apresentar contestação ao 

pedido.Cumpra-se.Paranatinga/MT, 19 de março de 2018.Jorge Hassib 

IbrahimJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86338 Nr: 581-70.2018.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Crema Terceirizações Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Beatriz do Nascimento 

- OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para DETERMINAR a expedição de mandado 

de busca e apreensão do bem, assim como o de seus documentos, 

depositando-os em mãos dos procuradores da parte 

requerente.Outrossim, efetivada a liminar, cite-se a parte requerida desta 

ação, onde, querendo, poderá, no prazo de 5 (cinco) dias, contados do 

cumprimento da liminar, pagar integralmente a dívida, conforme os valores 

apresentados pela credora fiduciária, oportunidade em que o bem lhe será 

restituído livre de ônus, nos termos do artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 
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911/69.Ressalta-se, ainda, que a parte devedora fiduciante poderá 

apresentar resposta dentro de 15 (quinze) dias, contados da execução da 

liminar, mesmo que tenha exercido a faculdade prevista no artigo 3º, § 2º, 

do Decreto-Lei nº 911/69.Defiro a utilização da exceção prevista no artigo 

212, §2º, do Código de Processo Civil.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Paranatinga/MT, 22 de março de 

2018.Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86934 Nr: 908-15.2018.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco J. Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joao Paulo Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Michel de Assis 

Magalhães - OAB:91.045/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 86934.Vistos.BANCO J. SAFRA S/A ajuizou AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR em face de JOÃO PAULO BATISTA 

DA SILVA alegando, em síntese, que firmou com a parte requerida 

contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, sendo-lhe 

oferecido o veículo, melhor descrito às fls. 04-v, tornando-se depositária 

do bem.Ainda, afirma que a parte requerida não honrou com o pagamento 

das parcelas, o que ocasionou o vencimento antecipado do contrato, 

razão pela qual requer a busca e apreensão do veículo acima 

mencionado.Com a inicial vieram os documentos de fls. 09v/27.É o breve 

relatório.Fundamento e decido.Compulsando os autos, verifico que o 

contrato anexado à inicial traz em seu bojo o pacto de alienação fiduciária 

do bem às fls. 04-v, autorizando, dessa forma, a busca e apreensão do 

bem.Ainda, observo que o requerente, via correios, realizou a notificação 

extrajudicial da parte requerida (fls. 24v/25) e, mesmo assim, não tomou 

nenhuma providência para quitar seu débito.Dessa forma, constatado o 

preenchimento dos requisitos do Dec. Lei nº 911/69, DEFIRO O PEDIDO 

LIMINAR para DETERMINAR a expedição de mandado de busca e 

apreensão do bem, assim como o de seus documentos, depositando-os 

em mãos dos procuradores da parte requerente.Outrossim, efetivada a 

liminar, cite-se a parte requerida desta ação, onde, querendo, poderá, no 

prazo de 5 (cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, pagar 

integralmente a dívida, conforme os valores apresentados pela credora 

fiduciária, oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus, nos 

termos do artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.Ressalta-se, ainda, 

que a parte devedora fiduciante poderá apresentar resposta dentro de 15 

(quinze) dias, contados da execução da liminar, mesmo que tenha 

exercido a faculdade prevista no artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 

911/69.Defiro a utilização da exceção prevista no artigo 212, §2º, do 

Código de Processo Civil.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.Paranatinga/MT, 22 de março de 2018.Jorge 

Hassib Ibrahim Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87162 Nr: 1032-95.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Soneli Marques de Matos Fagundes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Primeiramente, ponderam as alegações de hipossuficiência, posto que 

defiro à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita.

Em observância às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso 

VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.

Cite-se a parte ré para, no prazo legal, apresentar contestação ao pedido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87149 Nr: 1020-81.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Azélide Aparecida Borille Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.Em observância 

às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso VI, do Código 

de Processo Civil, deixo de designar audiência de conciliação.Cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, apresentar contestação ao 

pedido.Cumpra-se.Paranatinga/MT, 03 de abril de 2018.Jorge Hassib 

IbrahimJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86660 Nr: 741-95.2018.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Laurani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA CRISTINA GUZZONI - 

OAB:60749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça para cumprimento do mandado ou ofereça meios para o 

cumprimento, emitindo guia para seguinte localidade: Gaúcha do Norte.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86588 Nr: 713-30.2018.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Cezarino Crema

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento de R$ 14,00 (quatorze reais), 

referente à diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para 

seguinte localidade: Paranatinga/MT- Zona Urbana.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87156 Nr: 1026-88.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlindo Souza de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Primeiramente, ponderam as alegações de hipossuficiência, posto que 
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defiro à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita.

Em observância às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso 

VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.

Cite-se a parte ré para, no prazo legal, apresentar contestação ao pedido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87157 Nr: 1027-73.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Everton Coldebella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Primeiramente, ponderam as alegações de hipossuficiência, posto que 

defiro à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita.

Em observância às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso 

VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.

Cite-se a parte ré para, no prazo legal, apresentar contestação ao pedido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87243 Nr: 1072-77.2018.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul Mato Grosso Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Greici Mainardi, Olita Maria Mainardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

citação a ser cumprido ou ofereça os meios para o cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86551 Nr: 688-17.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massey Ferguson Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUY ALBERTP SCHIMITT SALVADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM BEHLING PEREIRA DA 

LUZ - OAB:207648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista o Provimento nº31/2015 do CGJ/MT e do art. 3º, §12º do 

Decreto-lei nº 911/69, recolhidas as custas necessárias ao oficial de 

justiça, cumpra-se o ato determinado pela Juíza da Comarca de São 

Francisco de Paula/RS.

Após o cumprimento da medida, oficie-se ao juízo originário acerca da 

apreensão do bem, via malote digital, nos termos dos itens 3.1.25 e 

3.1.25.1 do referido provimento.

Posteriormente, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87154 Nr: 1024-21.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Fernando Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Primeiramente, ponderam as alegações de hipossuficiência, posto que 

defiro à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita.

Em observância às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso 

VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.

Cite-se a parte ré para, no prazo legal, apresentar contestação ao pedido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86386 Nr: 593-84.2018.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rural Primavera Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo Costa Escobar, DENIZAR LUIS 

BARCELLOS ESCOBAR, Elizabete Medianeira da Costa Escobar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIO BRUNO BARROSO - 

OAB:21342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento de R$ 14,00 (quatorze reais), 

referente à diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para 

seguinte localidade: Paranatinga/MT- Zona Urbana. Informo ainda que a 

guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de 

Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a 

este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC 

e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87164 Nr: 1034-65.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelcy Morreti Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revogação.

Considerando-se o ofício circular de n. 05/2016/PRES, encaminhado pela 

presidente do NUPEMEC-TJMT, que solicitou aos juízes de direito 

colaboração com os Centros de Conciliação, no sentido de não 

procederem à remessa de todos os feitos ao CEJUSC para realização da 

audiência inaugural, a fim de evitar colapso no sistema, bem como ser de 

conhecimento público e notório que os procuradores da autarquia ré não 

se fazem presentes em audiências realizadas no interior do Estado, 

postergo a designação de eventual audiência de conciliação para 

momento posterior.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria, com 

envio dos autos. O prazo para contestação fluirá nos moldes do artigo 183 

do Código de Processo Civil.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação em 10 dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87159 Nr: 1029-43.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Giasson

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Primeiramente, ponderam as alegações de hipossuficiência, posto que 

defiro à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita.

Em observância às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso 

VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.

Cite-se a parte ré para, no prazo legal, apresentar contestação ao pedido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14792 Nr: 1092-25.2005.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Cid de Holleben

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiane Marlete Lopes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: George Luiz Von Holleben - 

OAB:9.299/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos Do artigo 5.º, § 3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte autora/exequente, para que efetue, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 1.243,46 (um mil, duzentos e quarenta e três reais e 

quarenta e seis centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folhas 240/243. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ R$ 621,73 (seiscentos e vinte e um reais e setenta e três 

centavos), para recolhimento das guias de custas e R$ R$ 621,73 

(seiscentos e vinte e um reais e setenta e três centavos), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

WWW.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Capital aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86759 Nr: 813-82.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldelirio Santiago de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revogação.

Considerando-se o ofício circular de n. 05/2016/PRES, encaminhado pela 

presidente do NUPEMEC-TJMT, que solicitou aos juízes de direito 

colaboração com os Centros de Conciliação, no sentido de não 

procederem à remessa de todos os feitos ao CEJUSC para realização da 

audiência inaugural, a fim de evitar colapso no sistema, bem como ser de 

conhecimento público e notório que os procuradores da autarquia ré não 

se fazem presentes em audiências realizadas no interior do Estado, 

postergo a designação de eventual audiência de conciliação para 

momento posterior.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria, com 

envio dos autos. O prazo para contestação fluirá nos moldes do artigo 183 

do Código de Processo Civil.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação em 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86690 Nr: 763-56.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eronides Ribeiro de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revogação.

Considerando-se o ofício circular de n. 05/2016/PRES, encaminhado pela 

presidente do NUPEMEC-TJMT, que solicitou aos juízes de direito 

colaboração com os Centros de Conciliação, no sentido de não 

procederem à remessa de todos os feitos ao CEJUSC para realização da 

audiência inaugural, a fim de evitar colapso no sistema, bem como ser de 

conhecimento público e notório que os procuradores da autarquia ré não 

se fazem presentes em audiências realizadas no interior do Estado, 

postergo a designação de eventual audiência de conciliação para 

momento posterior.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria, com 

envio dos autos. O prazo para contestação fluirá nos moldes do artigo 183 

do Código de Processo Civil.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação em 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86818 Nr: 854-49.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Afonso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revogação.

Considerando-se o ofício circular de n. 05/2016/PRES, encaminhado pela 

presidente do NUPEMEC-TJMT, que solicitou aos juízes de direito 

colaboração com os Centros de Conciliação, no sentido de não 

procederem à remessa de todos os feitos ao CEJUSC para realização da 

audiência inaugural, a fim de evitar colapso no sistema, bem como ser de 

conhecimento público e notório que os procuradores da autarquia ré não 

se fazem presentes em audiências realizadas no interior do Estado, 

postergo a designação de eventual audiência de conciliação para 

momento posterior.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria, com 

envio dos autos. O prazo para contestação fluirá nos moldes do artigo 183 

do Código de Processo Civil.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação em 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86687 Nr: 761-86.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alinda Coutinho de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revogação.

Considerando-se o ofício circular de n. 05/2016/PRES, encaminhado pela 

presidente do NUPEMEC-TJMT, que solicitou aos juízes de direito 

colaboração com os Centros de Conciliação, no sentido de não 

procederem à remessa de todos os feitos ao CEJUSC para realização da 

audiência inaugural, a fim de evitar colapso no sistema, bem como ser de 

conhecimento público e notório que os procuradores da autarquia ré não 

se fazem presentes em audiências realizadas no interior do Estado, 

postergo a designação de eventual audiência de conciliação para 

momento posterior.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria, com 

envio dos autos. O prazo para contestação fluirá nos moldes do artigo 183 

do Código de Processo Civil.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação em 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86621 Nr: 723-74.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dinair Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revogação.

Considerando-se o ofício circular de n. 05/2016/PRES, encaminhado pela 

presidente do NUPEMEC-TJMT, que solicitou aos juízes de direito 

colaboração com os Centros de Conciliação, no sentido de não 

procederem à remessa de todos os feitos ao CEJUSC para realização da 

audiência inaugural, a fim de evitar colapso no sistema, bem como ser de 

conhecimento público e notório que os procuradores da autarquia ré não 

se fazem presentes em audiências realizadas no interior do Estado, 

postergo a designação de eventual audiência de conciliação para 

momento posterior.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria, com 

envio dos autos. O prazo para contestação fluirá nos moldes do artigo 183 

do Código de Processo Civil.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação em 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86821 Nr: 857-04.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Gonçalo de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revogação.

Considerando-se o ofício circular de n. 05/2016/PRES, encaminhado pela 

presidente do NUPEMEC-TJMT, que solicitou aos juízes de direito 

colaboração com os Centros de Conciliação, no sentido de não 

procederem à remessa de todos os feitos ao CEJUSC para realização da 

audiência inaugural, a fim de evitar colapso no sistema, bem como ser de 

conhecimento público e notório que os procuradores da autarquia ré não 

se fazem presentes em audiências realizadas no interior do Estado, 

postergo a designação de eventual audiência de conciliação para 

momento posterior.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria, com 

envio dos autos. O prazo para contestação fluirá nos moldes do artigo 183 

do Código de Processo Civil.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação em 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86900 Nr: 894-31.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelaide Moreira Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revogação.

Considerando-se o ofício circular de n. 05/2016/PRES, encaminhado pela 

presidente do NUPEMEC-TJMT, que solicitou aos juízes de direito 

colaboração com os Centros de Conciliação, no sentido de não 

procederem à remessa de todos os feitos ao CEJUSC para realização da 

audiência inaugural, a fim de evitar colapso no sistema, bem como ser de 

conhecimento público e notório que os procuradores da autarquia ré não 

se fazem presentes em audiências realizadas no interior do Estado, 

postergo a designação de eventual audiência de conciliação para 

momento posterior.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria, com 

envio dos autos. O prazo para contestação fluirá nos moldes do artigo 183 

do Código de Processo Civil.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação em 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86819 Nr: 855-34.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza de Oliveira Pedrosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revogação.

Considerando-se o ofício circular de n. 05/2016/PRES, encaminhado pela 

presidente do NUPEMEC-TJMT, que solicitou aos juízes de direito 

colaboração com os Centros de Conciliação, no sentido de não 

procederem à remessa de todos os feitos ao CEJUSC para realização da 

audiência inaugural, a fim de evitar colapso no sistema, bem como ser de 

conhecimento público e notório que os procuradores da autarquia ré não 

se fazem presentes em audiências realizadas no interior do Estado, 

postergo a designação de eventual audiência de conciliação para 

momento posterior.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria, com 
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envio dos autos. O prazo para contestação fluirá nos moldes do artigo 183 

do Código de Processo Civil.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação em 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86899 Nr: 893-46.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josevania Ribeiro de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revogação.

Considerando-se o ofício circular de n. 05/2016/PRES, encaminhado pela 

presidente do NUPEMEC-TJMT, que solicitou aos juízes de direito 

colaboração com os Centros de Conciliação, no sentido de não 

procederem à remessa de todos os feitos ao CEJUSC para realização da 

audiência inaugural, a fim de evitar colapso no sistema, bem como ser de 

conhecimento público e notório que os procuradores da autarquia ré não 

se fazem presentes em audiências realizadas no interior do Estado, 

postergo a designação de eventual audiência de conciliação para 

momento posterior.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria, com 

envio dos autos. O prazo para contestação fluirá nos moldes do artigo 183 

do Código de Processo Civil.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação em 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86630 Nr: 729-81.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Analia Martins, Instituto Nacional do Seguro Social 

- INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revogação.

Considerando-se o ofício circular de n. 05/2016/PRES, encaminhado pela 

presidente do NUPEMEC-TJMT, que solicitou aos juízes de direito 

colaboração com os Centros de Conciliação, no sentido de não 

procederem à remessa de todos os feitos ao CEJUSC para realização da 

audiência inaugural, a fim de evitar colapso no sistema, bem como ser de 

conhecimento público e notório que os procuradores da autarquia ré não 

se fazem presentes em audiências realizadas no interior do Estado, 

postergo a designação de eventual audiência de conciliação para 

momento posterior.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria, com 

envio dos autos. O prazo para contestação fluirá nos moldes do artigo 183 

do Código de Processo Civil.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação em 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86585 Nr: 712-45.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Clemente da Costa Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revogação.

Considerando-se o ofício circular de n. 05/2016/PRES, encaminhado pela 

presidente do NUPEMEC-TJMT, que solicitou aos juízes de direito 

colaboração com os Centros de Conciliação, no sentido de não 

procederem à remessa de todos os feitos ao CEJUSC para realização da 

audiência inaugural, a fim de evitar colapso no sistema, bem como ser de 

conhecimento público e notório que os procuradores da autarquia ré não 

se fazem presentes em audiências realizadas no interior do Estado, 

postergo a designação de eventual audiência de conciliação para 

momento posterior.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria, com 

envio dos autos. O prazo para contestação fluirá nos moldes do artigo 183 

do Código de Processo Civil.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação em 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86740 Nr: 798-16.2018.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge José Zamar Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Cardoso Pinto, Julia Cardoso Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bosco dos Santos - 

OAB:19408-O/MT, Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos moldes do art. 695 e seguintes do Código de Processo Civil, remeto o 

presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar as partes e seus advogados 

a se fazerem presentes em Sessão de Mediação/Conciliação a ser 

designada pela Gestora do Centro.

Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no artigo 334 e parágrafos, do Código de Processo Civil.

Cite-se o requerido e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência acompanhados de seus respectivos advogados.

A intimação das partes deverá ser pessoal.

Ao ser citado, o réu deverá ser cientificado de que o prazo para contestar 

é de 15 dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação 

frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação ou demais casos previstos em lei.

Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o artigo 335 e 

incisos, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo para apresentação de contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para deliberação 

em 10 dias.

Conste, ainda, no mandado, que no prazo supra, o requerido poderá 

oferecer embargos. Em não havendo pagamento ou oferecimento de 

embargos, “constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial”.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86686 Nr: 760-04.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Rocha Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 
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OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revogação.

Considerando-se o ofício circular de n. 05/2016/PRES, encaminhado pela 

presidente do NUPEMEC-TJMT, que solicitou aos juízes de direito 

colaboração com os Centros de Conciliação, no sentido de não 

procederem à remessa de todos os feitos ao CEJUSC para realização da 

audiência inaugural, a fim de evitar colapso no sistema, bem como ser de 

conhecimento público e notório que os procuradores da autarquia ré não 

se fazem presentes em audiências realizadas no interior do Estado, 

postergo a designação de eventual audiência de conciliação para 

momento posterior.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria, com 

envio dos autos. O prazo para contestação fluirá nos moldes do artigo 183 

do Código de Processo Civil.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação em 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86762 Nr: 815-52.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anair Alves de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revogação.

Considerando-se o ofício circular de n. 05/2016/PRES, encaminhado pela 

presidente do NUPEMEC-TJMT, que solicitou aos juízes de direito 

colaboração com os Centros de Conciliação, no sentido de não 

procederem à remessa de todos os feitos ao CEJUSC para realização da 

audiência inaugural, a fim de evitar colapso no sistema, bem como ser de 

conhecimento público e notório que os procuradores da autarquia ré não 

se fazem presentes em audiências realizadas no interior do Estado, 

postergo a designação de eventual audiência de conciliação para 

momento posterior.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria, com 

envio dos autos. O prazo para contestação fluirá nos moldes do artigo 183 

do Código de Processo Civil.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação em 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86958 Nr: 923-81.2018.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florisberto Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilber Stein, Silvana Maria Nunes Girotto Stein, 

Laticinios Argenzio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rubens Mendes Madeiros - 

OAB:22528/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cite-se, por mandado, aquele em cujo nome estiver registrado o imóvel 

usucapiendo, bem como os confinantes e, por edital com prazo de 30 

(trinta) dias, o réu em lugar incerto e os eventuais interessados, para 

contestarem a ação no prazo de 15 (quinze) dias, contendo as 

advertências legais (artigo 259, inciso I do CPC).

Intime-se por via postal, para que manifestem interesse na causa, os 

representantes da União, dos Estados e dos Municípios.

 Notifique-se o Ministério Público (artigo 178 do CPC).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 31708 Nr: 2135-84.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eder Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal intentada pelo Município de Paranatinga/MT 

em face de Espólio de Eder Pereira, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Todavia, conforme se depreende dos autos às fls. 42/43 as partes 

transigiram amigavelmente, e requereram a homologação do acordo, que 

foi referendado em juízo às fls. 44.

Conforme informado às fls. 48/50, o executado efetuou o pagamento do 

acordo.

Sendo assim, nos termos do art. 924, II, do CPC, JULGO EXTINTA a 

presente execução, o que faço com resolução de mérito.

Sem custas e honorários.

Isento de honorários advocatícios.

P. I. C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 61418 Nr: 1156-83.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Francisco de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Aparecido Pozza 

Fávaro - OAB:10200/B/MT, Marcelo Angelo de Macedo - 

OAB:6.811-B/MT, NELSON BARDUCO JUNIOR - OAB:24167-A/MT

 Vistos.

Solicite-se a devolução da carta precatória de fl. 133.

Defiro a juntada de procuração de fls. 157/158.

Defiro o pedido de juntada de substabelecimento no prazo de 05 (cinco) 

solicitada pela advogada Dra. Jocelane Gonçalves.

 Defiro o pedido de inclusão de testemunha de fls. 159/159v.

Ante a inclusão deferimento da inclusão supra, designo audiência em 

continuação para o dia 07/08/2018, às 17:00 horas a fim de ouvir a 

testemunha Josimar Loula Filho.

Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86606 Nr: 719-37.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clementino Sampaio Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Odebrecht Pimentel, Ubirajara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido para que a parte autora junte aos autos substabelecimento 

bem como manifeste acerca da certidão de fls. 62 no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 79294 Nr: 1908-84.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celino Gonçalves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 Vistos.

Tendo em vista que a testemunha JUNIOR CESAR PEREIRA SILVEIRA, já 

havia sido localizada (fls. 220), acolho o pedido do Ministério Público e 

redesigno a audiência para o dia 25/04/2018 às 13:00 horas.

Determino a redistribuição do mandado de intimação para ser cumprido 

pelo oficial de justiça Atanazio de Souza Maia Neto, uma vez que o 

mandado foi cumprido em outra oportunidade fls. 220.

Dê-se vista ao Ministério Público a fim dê-se manifestar acerca do pedido 

de liberdade provisória.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78053 Nr: 1278-28.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Hilda Soares Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de juntada do substabelecimento.

Mantenho os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 79697 Nr: 2091-55.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberto Siqueira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - OAB:6862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Mantenho os autos concluso para sentença.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27438 Nr: 428-18.2010.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diego Pozzatti da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A, Andressa Caroline Tréchaud - OAB:14099-MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos Do artigo 5.º, § 3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

506,79 (quinhentos e seis reais e setenta e nove centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 193/198. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e 

seis reais e oitenta e cinco centavos), para recolhimento das guias de 

custas e R$ 129,94 (cento e vinte e nove reais e noventa e quatro 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site WWW.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum desta Comarca aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59136 Nr: 119-21.2015.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Candido Mauricio Rigolin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Trasnportadora Salto da Alegria Ltda - ME, 

Delson de Matos Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Augusto Lino Corrêa da 

Costa - OAB:13.633

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos Do artigo 5.º, § 3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

540,94 (quinhentos e quarenta reais e noventa e quatro centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 70. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais 

e oitenta e cinco centavos), para recolhimento das guias de custas e R$ 

164,09 (cento e sessenta e quatro reais e nove centavos), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

WWW.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum desta Comarca aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62852 Nr: 1814-10.2015.811.0044

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. L. A. Gonçalves agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tauá Biodiesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mamoru Fukuyama - 

OAB:10124/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Luiz Ferreira da 

Silva - OAB:6.565/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos Do artigo 5.º, § 3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

506,79 (quinhentos e seis reais e setenta e nove centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 67/68. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais 

e oitenta e cinco centavos), para recolhimento das guias de custas e R$ 

129,94 (cento e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos), para fins 

da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

WWW.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Capital aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 60306 Nr: 682-15.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. R. BRESAN - COMERCIO DE BEBIDAS-ME, 

Tania Regina Bressan, Jose Passos Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio de Almeida 

Ribeiro - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão do 

Oficial de Justiça de fl. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 62109 Nr: 1506-71.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DVNB, ENG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 ( dez) dias, manifestar acerca da 

correspondência devolvida com deligência negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 30003 Nr: 444-35.2011.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Araujo Fermino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 64512 Nr: 2579-78.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geyson Rubio Azevedo, Celso Xavier de 

Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão do 

Oficial de Justiça de fl. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 27898 Nr: 892-42.2010.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coxilha Indústria de Fertilizantes e Corretivos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jocelito Mario Bresolin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Scariot - OAB:61570/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldecir Tonial - 

OAB:19743-B/ RS

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão do 

Oficial de Justiça de fl. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 30885 Nr: 1322-57.2011.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eleandro Cristiano Durks

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Alves Moreira da 

Silva - OAB:258420/SP, Daniela Magagnato Peixoto - OAB:235503-SP, 

Gustavo Amato Pissini - OAB:13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão do 

Oficial de Justiça de fl. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 19216 Nr: 681-11.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Lago da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B, 

Jandir Lemos - OAB:12541-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 ( dez) dias, manifestar acerca da 

correspondência devolvida com deligência negativa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 18894 Nr: 361-58.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bioagro Indústria e Comércio Agropecuário Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria Lopes Mainardi, Stefani Benjamim 

Mainardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Muller - OAB:5841-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT, Jandir Lemos - OAB:12541-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a Advogada 

Dra. Anreia Dela Justina, para proceder a devolução dos autos físico no 

prazo de 24h, sob pena de busca e apreensão e demais procedimentos 

disciplinares a ser adotados por esse juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54348 Nr: 457-29.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson José de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaci Inácio Pereira, Hospital Municipal de 

Paranatinga, Francisco Pedro Bezerra da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Filipak - 

OAB:11551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARCI MELO MOREIRA - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 780 Nr: 653-92.1997.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Damatta Produtos Agropecuários Ltda
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Luis Zandonadi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 ( dez) dias, manifestar acerca da 

correspondência devolvida com deligência negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82090 Nr: 3356-92.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Macedo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84607 Nr: 4499-19.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdomir Ianu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 79553 Nr: 2007-54.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Carlos Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlézio Moreira da Silva - 

OAB:14.277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82735 Nr: 3653-02.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nildenor Ferreira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia Elétrica S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINDOLA DE 

OLIVEIRA - OAB:3.127-A, Murillo Espínola de Oliveira Lima - 

OAB:OAB/MT 3.127-A

 Código 82735 – 2ª Vara

Autos de Origem nº 3653-02.2017– Conciliação/ Mediaçao

CERTIDÃO

CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Paranatinga 

– MT, cadastrado sob nº Procedimento 156985 e agendada Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 19/06/2018 às 14h00min, a realizar-se na 

sala de Conciliação do CEJUSC desta Comarca de Paranatinga.

Certifico ainda, que por determinação do Juiz Coordenador deste CEJUSC, 

Dr. JORGE HASSIB IBRAHIM, com fundamento no item III art. 8 da Ordem de 

Serviço nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à unidade de origem para 

que procedam a citação e intimação das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à sessão que 

ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga.

Salientando, ainda que, para realização da referida sessão, se torna 

necessário o comparecimento das partes, acompanhados de 

advogados(as).

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 51714 Nr: 923-57.2013.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Carlos Schuster

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:30515

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão do 

Oficial de Justiça de fl. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 77723 Nr: 1151-90.2017.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Fockink

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irineu Ilson Martini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão do 

Oficial de Justiça de fl. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84239 Nr: 4356-30.2017.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elisangela Aparecida da Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão do 

Oficial de Justiça de fl. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 67969 Nr: 789-25.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrovenci Comércio Importação Exportação e 

Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dieggo Bruno Pio da Silva, Marisa Camargo 

Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Nogara de Castilho - 

OAB:8250-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 ( dez) dias, manifestar acerca da 

correspondência devolvida com deligência negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86969 Nr: 926-36.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o benefício de assistência jurídica gratuita.

Processe-se em segredo de justiça, conforme recomenda o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil, remeto o presente 

feito ao CEJUSC, a fim de convidar às partes e seus advogados a se 

fazerem presentes na Sessão de Mediação/Conciliação a ser designada 

pela Gestora do Centro.

Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no art. 334 e parágrafos, do CPC.

Cite-se a requerida e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência acompanhados de seus respectivos advogados.

Ao ser citada, o requerido deverá ser cientificado de que o prazo para 

contestar é de 15 dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou demais casos previstos em lei.

Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o art. 335 e 

incisos, do CPC.

Decorrido o prazo para apresentação de contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para manifestação 

em 10 (dez) dias.

Havendo acordo, vistas ao Ministério Público.

Apensem-se estes autos aos de Cód. 83933 e, após, tornem-me 

conclusos para análise da suspensão requerida.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83810 Nr: 4153-68.2017.811.0044

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIA DE SOUZA - 

OAB:20024/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Dê-se vista dos autos ao Ministério Público Estadual para se manifestar 

acerca do acordo entabulado às fls. 21/22.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86560 Nr: 692-54.2018.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauro Antonio Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Feliciano Alves dos Santos, Maria 

Eloirda Carvalho dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, denota-se que o valor atribuído à causa encontra-se 

em dissonância do proveito econômico pretendido pelo requerente, motivo 

pelo qual, necessária se faz sua retificação.

No caso concreto, tratando-se de ação que envolve questão possessória, 

por aplicação analógica ao disposto no artigo 292, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, o valor da causa deve corresponder ao valor do bem. 

Assim, considerando que o imóvel objeto do litígio possui uma área de 

1.423 há (fls. 19) é evidente que o valor constante na petição inicial não 

condiz com o benefício almejado.

 Desta forma, intime-se o autor para, no prazo de 10 (dez) dias emendar à 

inicial atribuindo valor correto a causa, bem como recolher as custas 

judiciais complementares, sob pena de indeferimento da inicial e 

cancelamento da distribuição.

 Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86681 Nr: 756-64.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aurea dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ ajuizada por MARIA AUREA DOS REIS em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portadora de neuropatia 

compressiva segmentar dos nervos medianos, resultando na sua 

incapacidade laboral.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 18/35.

Cite-se a parte requerida para, querendo, contestar a presente ação no 

prazo legal (artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências 

legais.

 Por sua vez, havendo preliminares, fato impeditivo ou modificativo do 

direito alegado em sede de contestação, intime-se a parte requerente para 

se manifestar no prazo legal.

Em razão da suposta patologia que está acometida a parte autora, nomeio 

o Dr. ARLINDO RODRIGUES ROCHA JÚNIOR, CRM 4289, que atende nesta 

cidade de Paranatinga/MT, para realização da perícia.

 Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), obedecendo 

ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da 

Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do perito e 

deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida 

Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça.

Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta 

decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como 

da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data 

do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta 

aos autos, assim como, desde já, agende data para a realização da 

perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do 

Código de Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes 

poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 

do mesmo diploma legal.

Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira satisfatória os 

quesitos apresentados.

Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação, pelo 

prazo de 15 (quinze) dias.

Concluídas as diligências, retornem os autos conclusos para deliberações.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita.

Em observância às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso 

VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.

 Intimem-se.
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Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86685 Nr: 759-19.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Glória do Valle Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ ajuizada por MARIA DA GLÓRIA DO VALLE ALMEIDA em 

face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portadora de 

espondiloartrose cervical e lombar, afetando os ossos, ligamentos, disco 

intervertebral e nervos, sendo a doença degenerativa e incapacitante.

 Com a inicial vieram os documentos de fls. 21/38.

Cite-se a parte requerida para, querendo, contestar a presente ação no 

prazo legal (artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências 

legais.

Por sua vez, havendo preliminares, fato impeditivo ou modificativo do 

direito alegado em sede de contestação, intime-se a parte requerente para 

se manifestar no prazo legal.

Em razão da suposta patologia que está acometida a parte autora, nomeio 

o Dr. ARLINDO RODRIGUES ROCHA JÚNIOR, CRM 4289, que atende nesta 

cidade de Paranatinga/MT, para realização da perícia.

 Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), obedecendo 

ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da 

Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do perito e 

deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida 

Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça.

Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta 

decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como 

da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data 

do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta 

aos autos, assim como, desde já, agende data para a realização da 

perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do 

Código de Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes 

poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 

do mesmo diploma legal.

Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira satisfatória os 

quesitos apresentados.

Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação, pelo 

prazo de 15 (quinze) dias.

Concluídas as diligências, retornem os autos conclusos para deliberações.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita.

Em observância às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso 

VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86820 Nr: 856-19.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creusa Afonso Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE ajuizada por 

CREUSA AFONSO COELHO em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos.

Proceda-se a citação do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências legais.

 Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de contestação, 

intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal.

Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica.

Em observância às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso 

VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86824 Nr: 860-56.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Gomes de Freitas Botini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE ajuizada por 

MARIA GOMES DE FREITAS BOTINI em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos.

Proceda-se a citação do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências legais.

 Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de contestação, 

intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal.

Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica.

Em observância às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso 

VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86825 Nr: 861-41.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agenora Gonçalves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE ajuizada por 

ANAIR ALVES DE MATOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos.

Proceda-se a citação do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências legais.

 Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de contestação, 

intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal.

Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica.

Em observância às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso 

VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86763 Nr: 816-37.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anair Alves de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE ajuizada por 

ANAIR ALVES DE MATOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos.

Proceda-se a citação do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências legais.

 Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de contestação, 

intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal.

Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica.

Em observância às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso 

VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86688 Nr: 762-71.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Clara de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE DE PENSÃO POR 

MORTE ajuizada por MARIA HELENA CLARA DE JESUS em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos.

Proceda-se a citação do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências legais.

 Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de contestação, 

intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal.

Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica.

Em observância às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso 

VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86758 Nr: 812-97.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Nantes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE ajuizada por 

ANTONIO NANTES DE OLIVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos.

Proceda-se a citação do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências legais.

 Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de contestação, 

intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal.

Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica.

Em observância às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso 

VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-83.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT0021521A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

05/07/2018 Hora: 16:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015. INTIME-SE ainda, da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-68.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VALTAIR GOMES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT0021521A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

06/07/2018 Hora: 15:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.INTIME-SE ainda, da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-53.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA FABIANA PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT0021521A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

06/07/2018 Hora: 16:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015. INTIME-SE ainda, da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000097-38.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

UANDERSON SILVA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT0021521A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

06/07/2018 Hora: 16:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015. INTIME-SE ainda, da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-08.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NEURI SCHAEFLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT0021521A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

10/07/2018 Hora: 15:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015. INTIME-SE ainda, da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-71.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSOLINA DOS REIS DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT0021521A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

10/07/2018 Hora: 16:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.INTIME-SE ainda, da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-86.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSOLINA DOS REIS DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT0021521A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

10/07/2018 Hora: 16:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015. INTIME-SE ainda, da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-90.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO AMANCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT0021521A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

09/07/2018 Hora: 13:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015. INTIME-SE ainda, da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-75.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO AMANCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT0021521A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

09/07/2018 Hora: 14:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015. INTIME-SE ainda, da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000167-55.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANIBAL MANOEL LAURINDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORISBERTO LEAL (REQUERIDO)

JESSE BENEDITO EMIDIO (REQUERIDO)
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CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente da correspondência devolvida e juntada no ID 

12547894.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-56.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FRANCISCO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT0021521A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

09/07/2018 Hora: 14:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015. INTIME-SE ainda, da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-41.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FRANCISCO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT0021521A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

09/07/2018 Hora: 15:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015. INTIME-SE ainda, da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-98.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GENEROSA ASEVEDO NETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT0021521A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

09/07/2018 Hora: 15:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015. INTIME-SE ainda, da r. decisão retro.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 22288 Nr: 2213-88.2004.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSE JOAQUIM APARECIDO DE OLIVEIRA, IRINEU 

PAIANO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELESTE APARECIDO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar a parte autora para dar andamento no feito, no prazo 

de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 87498 Nr: 3955-94.2017.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Palmestron Francisco 

Cabral - OAB:OAB 5.806

 Finalidade: Intimação do advogado do reeducando Dr. Palmestron 

Francisco Cabral, para manifestar-se sobre o cálculo penal, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de o silêncio ser subentendido como concordância 

tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 83723 Nr: 1359-40.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANI VITOR RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora e o(a) respectivo(a) advogado(a) que 

a perícia médica, restou agendada para o dia 10.04.2018, as 16h30min, 

pelo Dr. Odir Roberti Martins, no Centro Médico Dr. Ozair Martins, sito na 

Rua Cristal nº 180, Bairro Centro, Cidade de Peixoto de Azevedo-MT. Bem 

como comparecer a Secretaria da Segunda Vara, para retirar os quesitos 

formulados pelas partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 80130 Nr: 2551-42.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO DE MELO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROL ELEN DE CAMPOS - 

OAB:258.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora e o(a) respectivo(a) advogado(a) que 

a perícia médica, restou reagendada para o dia 29.03.2018, as 10h15min, 

pelo Dr. Lucio Hideki Matsumoto, na Clínica de Olhos Matsumoto, sito na 

Avenida Brasil, s/nº, próximo da Hildeci Modas, Bairro Centro, Cidade de 

Peicoto de Azevedo-MT – Bem como comparecer a Secretaria da Segunda 

Vara, para retirar os quesitos formulados pelas partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues
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 Cod. Proc.: 82113 Nr: 262-05.2017.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA MARTINS CAMARGO, 

MARIA APARECIDA MARTINS CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça, no valor de R$ 

350,00(tezentos e cinquenta reais) no prazo de 10(dez) dias, mediante 

depósito na conta corrente 10.476-0, agência 3931-4, Banco do Brasil, 

Depósito de Diligências, CNPJ 97.465.397/0001-29, para cumprimento do 

mandado citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71112 Nr: 385-71.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACO ANDRADE DE VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALAO - 

OAB:16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução redesignada para a data de 23/04/2018 às 17h15min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80655 Nr: 2861-48.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA APARECIDA SANTA ANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução redesignada para a data de 23/04/2018 às 16h15min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 77643 Nr: 1053-08.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA BEZERRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o respectivo advogado para comparecerem em audiência de instrução e 

julgamento redesignada para o dia 23/04/2018 às 17:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 60490 Nr: 273-10.2012.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL1

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ALVES BANDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GOÉS 

NICOLADELLI - OAB:PR-56.918, RODRIGO FRASSETTO GOÉS - 

OAB:17981-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça, no valor de R$ 

60,00( sessenta reais) no prazo de 15(quinze) dias, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

busca e apreensão e citação, com posterior remessa do comprovante aos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76896 Nr: 588-96.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERTULIANO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar a advogada da parte autora, para apresentar 

contrarrazões no prazo de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 89334 Nr: 915-70.2018.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEANDRO SILVA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça, no valor de R$ 

60,00(sessenta reais) no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

busca/apreensão/citação, com posterior remessa do comprovante aos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 89336 Nr: 916-55.2018.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON GUIMARAES FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça, no valor de R$ 

60,00(sessenta reais) no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

busca/apreensão/citação, com posterior remessa do comprovante aos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74322 Nr: 2485-96.2015.811.0023
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM.DE ASSOC. NORTE 

MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CHARLES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça, no valor de R$ 

60,00(sessenta reais) no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

busca/apreensão/citação, com posterior remessa do comprovante aos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 89093 Nr: 747-68.2018.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SC/ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO PINTO DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça, no valor de R$ 

60,00(sessenta reais) no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

busca/apreensão/citação, com posterior remessa do comprovante aos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 63815 Nr: 894-70.2013.811.0023

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VALDEMAR KLUGE, AMARILDO KLUGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELI DE FREITAS KLUGE, ADROALDO 

VALDECIR KLUGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - OAB:5.079-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça, no valor de R$ 

665,00(seicentos e sessenta e cinco reais) no prazo de 10(dez) dias, 

mediante guia de recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de 

Justiça – www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

avaliação e constatação, com posterior remessa do comprovante aos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 73474 Nr: 1939-41.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICE TAVARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALAO - 

OAB:16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte autora do dispositivo da 

sentença a seguir transcrito: Vistos (...) Ante o exposto, reconheço a 

carência do direito de ação por falta de interesse processual da autora e, 

por conseqüência, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. Condeno a autora no pagamento 

das custas processuais, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), 

atendendo aos critérios do art. 85, § 8º, do CPC, ressalvado o disposto no 

artigo 12 da Lei n. 1.060/50, por ser beneficiária da Justiça Gratuita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 66378 Nr: 287-23.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJBS, APB, AB, GSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimação da advogada da parte autora para requerer o que 

entender pertinente no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 66362 Nr: 271-69.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VILANI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar a advogada da parte aurora para impulsionar o feito, 

em 05 (cinco) dias, devendo informar acerca de eventual satisfação 

integral de seu crédito para fins de extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 44094 Nr: 2261-03.2011.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar a advogada da parte autora, para impulsionar o feito, 

em 05 (cinco) dias, devendo informar acerca de eventual satisfação 

integral de seu crédito para fins de extinção da execução.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74832 Nr: 2814-11.2015.811.0023

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARLA MELQUIADES TAFAREL KERBER, 

CARLOS KERBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857

 FINALIDADE: intimar o advogado parte requerida deverá impulsionar o 

feito, em 05 (cinco) dias, devendo informar acerca de eventual satisfação 

integral de seu crédito para fins de extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65590 Nr: 2864-08.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SOARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALAO - 

OAB:16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora, que os autos 

foram desarquivados e encontram-se à disposição na secretaria deste 

juízo para carga, pelo prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 37424 Nr: 665-52.2009.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXIMA SOUZA OLIVEIRA SILVA, SUANE OLIVEIRA 

SILVA, ALAILSON FILHO OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte autora do dispositivo da 

sentença a seguir transcrito: Vistos (...) Dessa forma, acolho os 

presentes embargos de declaração para o fim de declarar na parte 

dispositiva da decisão de fl. 126 nos seguintes termos:Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de 

determinar que o INSS conceda a pensão por morte em benefício do (a) 

autor (a), SUANE OLIVEIRA SILVA, ALAILSON FILHO OLIVEIRA DOS 

SANTOS e MÁXIMA SOUZA OLIVEIRA SILVA, decorrente do óbito de 

ALAIÇO JOSÉ DOS SANTOS SILVA, nos seguintes termos:a) O NOME DO 

(A) SEGURADO (A): ALAIÇO JOSÉ DOS SANTOS SILVb) NOME DO (A) 

BENEFICIÁRIO (A): SUANE OLIVEIRA SILVA, ALAILSON FILHO OLIVEIRA 

DOS SANTOS e MÁXIMA SOUZA OLIVEIRA SILVA;c) O BENEFÍCIO 

CONCEDIDO: PENSÃO POR MORTE, INCLUSIVE COM O ABONO ANUAL – 

13º SALÁRIO;d) A RENDA MENSAL INICIAL: 100% (cem por cento) da 

remuneração do falecido;e) A DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIB: 

(17/4/2009, fl. 36).Permanecem inalterados os demais termos da sentença.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74108 Nr: 2346-47.2015.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fladson Chiquitin - 

OAB:MT0017743

 FINALIDADE: Intimação do advogado da parte ré para comparecer à 

audiência de continuação designada para 11/04/2018 às 16:00 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76473 Nr: 276-23.2016.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roselucia Rodrigues de 

Souza - OAB:16071/O

 FINALIDADE: Intimação da advogada da parte ré para comparecer a 

audiência de continuação designada para o dia 17/04/2018, às 16:15 

horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68956 Nr: 2497-47.2014.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DE SOUSA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOSTON SOARES OLIVEIRA 

- OAB:12750MA

 FINALIDADE: Intimação do advogado da parte ré para comparecer à 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 10/04/2018 às 

14:00 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68224 Nr: 1869-58.2014.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIONE DOS REIS DAUFENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691B

 FINALIDADE: Intimação do advogado da parte ré para comparecer à 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 11/04/2018 às 

17:30 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76043 Nr: 3647-29.2015.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS GONZAGA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 FINALIDADE: intimar o advogado do indiciado, para comparecer à 

audiência de JUSTIFICAÇÃO, designada para o dia 19 de abril de 2018, às 

17h15min

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83952 Nr: 1523-05.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO NERI LOPES ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução redesignada para a data de 04/04/2018, às 15h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 61137 Nr: 997-14.2012.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ELISIER SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONISETE PABLO SOUZA - 

OAB:15083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Diante da certidão de trânsito em julgado de fl. 164, dos autos de 

embargos à execução (autos n. 74825), indefiro o pedido de fls. 175.

2. Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por ELISIER SOARES 

DA SILVA em face do INSS.No decorrer do procedimento, a parte 

executada efetuou o pagamento do débito perquirido, conforme alvarás de 

fls. 172/173.É o relatório. Decido.Como se depreende dos autos, 

executado quitou integralmente a dívida. O feito executivo, portanto, 

alcançou o seu objetivo, consoante a regra do art. 924, II, do Código de 

Processo Civil:“Art. 924. Extingue-se a execução quando:II – a obrigação 

for satisfeita;”Ante o exposto, havendo o pagamento integral do débito, 

declaro extinta a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código 
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de Processo Civil.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Peixoto de Azevedo/MT, 07 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 77125 Nr: 748-24.2016.811.0023

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por MARIA DAS 

GRAÇAS SILVA FERREIRA em face do INSS. No decorrer do 

procedimento, a parte executada efetuou o pagamento do débito 

perquirido, conforme certidão de fl. 75. É o relatório. Decido. Como se 

depreende dos autos, executado quitou integralmente a dívida. O feito 

executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a regra do art. 

924, II, do Código de Processo Civil: “Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: II – a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, havendo o 

pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 25 de outubro 

de 2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71404 Nr: 583-11.2015.811.0023

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MILTON MAXIMO DOS SANTOS, 

GILMAR SANTOS DE SOUZA, CAMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO, RICARDO JOSÉ DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A, LUCIANO MORAES - OAB:19959

 FINALIDADE: Intimar os(as) advogados(as) dos Requeridos para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir e 

apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Ciente de que o 

silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias. 

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo. Com relação aos argumentos jurídicos 

trazidos pelas partes, deverão estar de acordo com toda a legislação 

vigente, que, presume-se, tenha sido estudada até o esgotamento pelos 

litigantes, e cujo desconhecimento não poderá ser pos-teriormente 

alegado. Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as 

questões não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças 

processuais, além de todos os demais argumentos insubsistentes ou 

ultrapassados pela jurisprudência reiterada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62007 Nr: 1947-23.2012.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 

L.S.PIRES LTDA ME, LEO EDELSON SOARES PIRES, SERGIO SADI 

SOARES PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado(a) da parte autora para que se 

manifeste, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15(quinze) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63773 Nr: 845-29.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGF, JVFDR, LGFDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMN, DADR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUSA LELIS - 

OAB:15692-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 FINALIDADE: Intimar as partes para que se manifestem sobre as certidões 

de fls. 213 e 200/v e 213, em especial quanto eventual interesse na oitiva 

das respectivas testemunhas, no prazo de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 85941 Nr: 2862-96.2017.811.0023

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO IMPERATRIZ LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA BEATRIZ LOURENÇO 

FERNANDES - OAB:10819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 86384 Nr: 3211-02.2017.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para que, no prazo de lei, se manifeste sobre a 

certidão de fls. 33.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 86699 Nr: 3401-62.2017.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL MESSIAS CHARLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para que, no prazo de lei, se manifeste sobre a 

certidão de fls. 21.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 85417 Nr: 2463-67.2017.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 
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S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEJANIS DE SOUZA LIMA(TEST:CP:CR:)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para que, no prazo de lei, se manifeste sobre a 

certidão de fls. 29.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 82794 Nr: 743-65.2017.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HYAGO ROBERTO CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para que, no prazo de lei, se manifeste sobre as 

certidões de fls. 34/35 e 38.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 76570 Nr: 346-40.2016.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N E DE MEDEIROS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. nº 056/07-CGJ, 

procedo à intimação da parte autora para que, no prazo de lei, se 

manifeste sobre a certidão negativa de fls. 37.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 81309 Nr: 3288-45.2016.811.0023

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANGELISTA DE SOUSA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para se manifeste sobre a certidão de fls. 54, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85504 Nr: 2526-92.2017.811.0023

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDS, FSDN, VHP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2526-92.2017.811.0023 – Código: 85504

ESPÉCIE: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE AUTORA: MARTA CONSTANCIO DA SILVA

PARTE RÉ: RODRIGO SEVERINO DOS SANTOS e FRANCIMARA SANTOS 

DO NASCIMENTO e VALDEIR HENRIQUE PEREIRA

CITANDO(S): Requerida: Francimara Santos do Nascimento Filiação: 

Francisco Alves do Nascimento e Josimar Souza Santos, brasileiro(a), 

solteiro(a), Endereço: Estrada do Lixão, Garimpo prox. ao Lixão, Bairro: 

Zona Rural, Cidade: Peixoto de Azevedo-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 01/08/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 5.600,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15(quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. Bem como 

INTIMAÇÃO dela para a audiência concentrada designada para o dia 

20.06.2018, às 13h30min, na sala de audiência da Segunda Vara, no 

Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado.

 RESUMO DA INICIAL: A requerente almeja a obtenção da guarda dos 

menores THAMIRIS ISOLINA NASCIMENTO DOS SANTOS E RICARDO 

FRANCIEL NASCIMENTO DOS SANTOS, nascidos respectivamente em 

01/02/2013 e 06.04.2011 de (5 anos) (6 anos), a autora já exerce a 

guarda das crianças, desde o nascimento delas e a genitora dos menores 

é usuária de drogas. Salienta e se empenha em proporcionar toda 

assistência material, moral e educacional necessária aos menores, 

pretende regularizar a guarda de gato já exercida por ela. Por isso, 

entendem ser necessário o ajuizamento da presente ação, a fim de 

regularizar a guarda que de fato que exercem.

 DESPACHO: Trata-se de AÇÃO DE GUARDA COM PEDIDO DE GUARDA 

PROVISÓRIA formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MATO 

GROSSO, em favor de MARTA CONSTANCIO DA SILVA. Infere-se da 

inicial que a parte autora almeja a obtenção da guarda dos menores 

THAMIRIZ ISOLINA NASCIMENTO DOS SANTOS e RICARDO FRANCIEL 

NASCIMENTO DOS SANTOS, sob a alegação de que exerce a guarda de 

fato dos infantes desde o nascimento. O genitor das crianças assinou 

termo (fl. 22) manifestando sua inteira concordância com a concessão da 

guarda judicial dos infantes. Foi realizado o estudo psicossocial na 

residência da autora a fim de se constatar as condições em que se 

encontram os menores (fls. 27/34), do qual se extrai que a equipe 

multidisciplinar do Juízo deu parecer favorável à concessão do pedido. 

Instado a se manifestar o Ministério Público opinou favoravelmente ao 

deferimento da guarda provisória da infante (fls. 35/37). É o relatório. 

DECIDO. Analisando os autos tenho como viável o deferimento do pedido 

de guarda provisória, como forma de proteger e resguardar o melhor 

interesse dos menores THAMIRIZ ISOLINA NASCIMENTO DOS SANTOS e 

RICARDO FRANCIEL NASCIMENTO DOS SANTOS. O artigo 33 do Estatuto 

da Criança e do Adolescente dispõe que a guarda destina-se a regularizar 

a posse de fato e obriga o guardião à assistência material, moral e 

educacional da criança. Denota-se do estudo psicossocial juntado ao 

processo que os menores estão recebendo os cuidados necessários 

para o seu bom desenvolvimento. Assim, por entender que os documentos 

que instruem a petição inicial são aptos a fundamentar o pedido liminar, 

especialmente pelo período de permanência da menor com os 

requerentes, aliada às condições favoráveis em que vive no ambiente 

familiar, comprovado pelo estudo psicossocial, reputo salutar a concessão 

da guarda provisória como forma de viabilizar o regular desenvolvimento 

dos menores THAMIRIZ ISOLINA NASCIMENTO DOS SANTOS e RICARDO 

FRANCIEL NASCIMENTO DOS SANTOS, garantindo-lhe o desenvolvimento 

mental, social e emocional. Ressalto por importante que a guarda 

concedida ao requerente poderá ser revogada a qualquer tempo, 

conforme prevê o artigo 35 da Lei nº 8.069/1990. Diante do exposto, 

considerando o melhor interesse do menor e, em consonância com o 

parecer do Ministério Público, DEFIRO a GUARDA PROVISÓRIA dos 

menores THAMIRIZ ISOLINA NASCIMENTO DOS SANTOS e RICARDO 

FRANCIEL NASCIMENTO DOS SANTOS a requerente MARTA 

CONSTANCIO DA SILVA, mediante assinatura do termo de guarda e 

responsabilidade. Sem prejuízo, designo audiência concentrada para a 

data de 08/3/2018, às 17h00min, oportunidade em que será ouvida a 

requerente e os requeridos. Intimem-se a requerente da presente decisão 

e da data da audiência. Cite-se a parte requerida dos termos desta ação 

para, querendo, contestar a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados na inicial. 

Transcorrido o prazo para resposta, certifique-se. Cientifique-se o 

Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.

ADVERTÊNCIAS: a) PRAZO: O prazo para RESPONDER a ação é de 15 
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(quinze) dias, contados da data da juntada deste mandado aos autos. 

Esse prazo será contado EM DOBRO, caso trate-se de litisconsortes com 

procuradores distintos (art. 191 do CPC), ou de réu (s) patrocinado pela 

Defensoria Pública, e contado em QUÁDRUPLO, caso o requerido seja a 

Fazenda Pública ou o Ministério Público (art. 188 do CPC). b) Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pela parte requerida como 

verdadeiros os fatos alegados na peça vestibular.

Eu, Josélio Fernandes Luna - Técnico Judiciário, digitei.

 Peixoto de Azevedo - MT, 26 de março de 2018.

Úrsula Neta Torres Mourão Barbosa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 70684 Nr: 109-40.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO VIANA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de fls. 96/105, devendo a parte autora postular seus 

requerimentos por ação própria.Certificado o trânsito em julgado da 

sentença de fls. 86/88, arquivem-se.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 5373 Nr: 158-72.2001.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI APARECIDO DE FARIA, BENEDITO 

FRANCISCO DE FARIAS, NADIR PADILHA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY PORTELLA DE SOUZA. - 

OAB:4296-A/MT, SILVIO DA SILVA - OAB:3685-A

 Processo 158-72.2001.811.0023

Código nº 5373

Vistos etc.

Tendo em vista que a parte executada, até o presente momento não quitou 

a dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, DEFIRO 

O PEDIDO DE PENHORA ON-LINE, nos termos do art. 854, do CPC.

Contudo, consoante consulta realizada por esse Magistrado, BLOQUEIO 

RESTOU PARCIALMENTE PROCEDENTE, consoante comprovante em 

anexo.

Assim, efetivado o bloqueio com sucesso, que valerá como auto de 

penhora, intime-se o executado, acerca da penhora nos termos do art. 

841, § 1º e 2º, do CPC.

Apresentada a impugnação, certifique-se, intimando o exequente para se 

manifestar em 10 dias. Não havendo impugnação, certifique-se e diga o 

exequente em 05 dias.

Transcorrido o prazo sem impugnação e requerendo o autor o 

levantamento do montante, fica desde já autorizado, cabendo à Gestora 

Judiciária conferir a existência de poderes especiais para receber e dar 

quitação.

Cumpra-se na íntegra a decisão proferida em fls. 441.

Transcorrido o prazo sem manifestação, aguarde-se a localização de 

bens penhoráveis no arquivo provisório.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 19 de outubro de 2017.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010171-03.2015.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

INES GEMILAKI (REQUERENTE)

AMABILE MARIA GEMILAKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010171-03.2015.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 2.926,89; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÕES]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: INES GEMILAKI, AMABILE MARIA GEMILAKI Parte 

Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO/MT O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos do 

processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado, consignando que, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interpor recurso 

inominado é de 10 (dez) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. PEIXOTO DE 

AZEVEDO , 4 de abril de 2018. Atenciosamente. JOSE BARBOSA DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-85.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CELESTE APARECIDA FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000014-85.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 5.635,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CELESTE APARECIDA FERNANDES Parte Ré: REQUERIDO: CNOVA 

COMERCIO ELETRONICO S.A. O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos 

autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado, 

consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para 

interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. PEIXOTO DE AZEVEDO , 4 de abril de 2018. Atenciosamente. 

JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: 

RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - 

MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-88.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

URSULA NETA TORRES MOURAO BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000126-88.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 2.699,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[RESCISÃO / RESOLUÇÃO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: URSULA NETA TORRES MOURAO BARBOSA 

Parte Ré: REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA 

da SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo identificado, em 

trâmite neste juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 

9.099/95, o prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. PEIXOTO DE AZEVEDO , 4 de abril de 2018. 

Atenciosamente. JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000140-38.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000140-38.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 20.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: EMILIANA BORGES FRANCA Parte 

Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL Senhor(a): EMILIANA BORGES 

FRANÇA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

requerente, nos termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo 

do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), 

como parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à audiência 

designada, para tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará 

no dia 07/05/2018, às 14:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao 

final indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência 

designada a ausência da autora, o feito será julgado extinto sem 

resolução do mérito com fundamento no artigo 51, I da Lei 9.099/95. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 4 de abril de 2018. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-23.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FRANCISCO DA ROCHA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000141-23.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LUIZ FRANCISCO DA ROCHA JUNIOR Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do processo acima indicado, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à audiência 

designada, para tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará 

no dia 07/05/2018, às 14:20, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao 

final indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência 

designada o autor, o feito será julgado extinto sem resolução do mérito 

com fundamento no artigo 51, I da Lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e 

portando documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 4 de abril de 

2018. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752312

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 28/2018-CNPar

O Doutor Elmo Lamoia de Moraes Juiz Substituto e Diretor do Foro em 

substituição da Comarca de Pontes e Lacerda , Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o uso do meio eletrônico na tramitação de 

processos judiciais, foi admitido e disciplinado pela Lei Federal n. 11.419, 

de 19 de dezembro de 2006;

 CONSIDERANDO a obrigatoriedade de uso da plataforma PJE, na forma da 

Resolução n. 185/2013-CNJ;

CONSIDERANDO a decisão prolatada nos autos n . 

0028013-02.2018.8.11.0000 que homologou a expansão do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico para a 1ª e 2ª Vara de Pontes e Lacerda;

 CONSIDERANDO a implantação do Sistema Process ual Eletrônico - PJE na 

1ª e 2ª Vara desta Comarca a partir das 12h do dia 09/4/2018.

RESOLVE:

Art. 1º A partir das 12h do dia 09/5/2018 a utilização da plataforma 

eletrônica para distribuição de novas ações será obrigatória.

§1º As cartas precatórias advindas de processos físicos deverão, 

obrigatoriamente, tramitar por meio do sistema Apolo, ressalvando 

eventual alteração normativa sobre a matéria disciplinada pelo Egrégio 

Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

§2º Os processos de competência da Infância e Juventude continuarão 

tramitando via Apolo eletrôni co.

Art. 2º As ações protocoladas de forma físi ca - Apolo, até as 12h do dia 

9/5/2018, incluindo seus incidentes, tramitarão dessa f orma até seu 

arquivamento.

Art. 3º Os processos que for em protocolados de forma física a partir das 

12h do dia 09/5/2018 não serão distribuídos, ressalvados as Cartas 

Precatórias descrita no §1º do Artigo 1º desta Portaria.

 §1º A Dire toria do Foro intimará a parte autora, por publicação no DJE, 

para que promova a retirada do processo não distribuído, no prazo de até 

quarenta e cinco dias.

§2º Transcorrido o prazo de devolução dos documentos, estes serão 

descartados.

Art. 4º Os mandados expedidos serão encaminhados eletronicamente à 

Central de Mandados.

Art. 5º Os casos não disciplinados na presente Portaria serão resolvidos 

pelo Com itê Gestor do Processo Judicial Eletrônico no Estado de Mato 

Grosso.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Pontes e Lacerda/MT, 3 de abril de 2018.

 Elmo Lamoia de Moraes

Juiz Substituto e Diretor do Foro em substituição

Edital

EDITAL 04/2018-DF - Tornar Pública a abertura do Processo Seletivo para 

o Recrutamento de Estagiário de Nível Médio na Comarca de Pontes e 

Lacerda-MT.

 * O Edital n° 04/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102305/4/2018 Página 484 de 689



Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154769 Nr: 10277-63.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Geni de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas para impugnação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 150289 Nr: 8123-72.2017.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SNSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON DONIZETH DE FREITAS 

FARIA - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intimem-se as partes para que, em 10 (dez) dias, especifiquem as provas 

a serem produzidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 98193 Nr: 1309-15.2015.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilene Maria do Carmo Bissolli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. S. Locadora de Veículo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILENE MARIA DO CARMO 

BISSOLLI - OAB:17061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

 A parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém, 

deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção 

do feito sem resolução do mérito.

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com 

fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais.

 Sem custas ou honorários.

P. R. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 135888 Nr: 1884-52.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Cartões S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santa Cruz Suplementos Minerais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Armelin - 

OAB:18776, ANDRESSA ARMELIN - OAB:57439, MARCELO ALVES 

PUGA - OAB:5058

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, 

do Código de Processo Civil, determinado ao requerido a pagar ao autor o 

valor de R$ 338.791,95, juros de 1% e correção monetária (INPC), desde a 

data do vencimento do débito.Condeno o réu a pagar os honorários de 

sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação, o que faço nos termos do art. 85, §3º, I, do Código de 

Processo Civil.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 127325 Nr: 6893-29.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao autor.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 165300 Nr: 2827-35.2018.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MOREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Jair Divino Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nomeio inventariante, sob compromisso, o requerente, o qual, no prazo de 

20 (vinte) dias, deverá apresentar as primeiras declarações.

Intime-se o Ministério Público.

Com as declarações, e representados todos os herdeiros, ou citados, à 

Fazenda Estadual.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60123 Nr: 465-07.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalva de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: fabio Ribas Terra - OAB:7.205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para apresentar dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 84428 Nr: 1926-43.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dair Farias, Azenilda Rodrigues Moreira Farias, 

Luiz Antonio Brancher, Gilzaine Novais Souza Brancher

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT, Sarah Caroline Mendes Pinheiro - OAB:16008

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

acostado às fls. 215/221, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista 

a parte autora para que apresente as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 92646 Nr: 3959-69.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Dias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme juntada de documentos às 

fls. 121/123 e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, abrimos vistas 

para a parte autora manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60188 Nr: 530-02.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Coelho Ramos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para apresentar dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 84453 Nr: 1957-63.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicente Irineu Suquerê

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para apresentar dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 83988 Nr: 1445-80.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Pedro Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

autora para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 27916 Nr: 2896-24.2005.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Francisca Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para apresentar dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 36889 Nr: 4306-83.2006.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Assunção Ramirez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bianca Liz de Oliveira Fuzelli 

- Procuradora Federal do INSS-MT. - OAB:1554077

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para apresentar dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 81274 Nr: 3459-71.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Divino Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para apresentar dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 47316 Nr: 3994-39.2008.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosania Becker Soeth

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para apresentar dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 92822 Nr: 4101-73.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilherme Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para apresentar dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 90055 Nr: 1829-09.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Paulo do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para apresentar dados 

bancários para expedição de alvará.
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3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 151117 Nr: 8500-43.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everson Victor Conceição Carvalho, Sérgio 

Conceição Portilho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 52/CGJ/MT, 

abro vistas ao(s) advogado(s) do(s) réu(s) para apresentar memoriais 

finais, no prazo do legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 145146 Nr: 5746-31.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Leite da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 52/CGJ/MT, 

abro vistas ao(s) advogado(s) do(s) réu(s) para apresentar memoriais 

finais, no prazo do legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 104691 Nr: 4043-36.2015.811.0013

 AÇÃO: Pedido de Seqüestro de Bens (art. 201 do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: PJCdEdMG, OTdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCP, JABA, PGdDL, JAO, HMdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ubaldo Resende Silva - 

OAB:3315-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 INTIMAR OS ADVOGADOS DOS REQUERIDOS DO INTEIRO TEOR DA R. 

SENTENÇA A SEGUIR TRANSCRITA:VistosTrata-se de MEDIDA 

ASSECURATÓRIA INCIDENTAL formulada pela Polícia Judiciária Civil do 

Estado de Mato Grosso, em que restou deferido por este juízo em 

15/9/2015, em consonância com o parecer ministerial (fls. 30/35), razão 

porque foram sequestrados os seguintes bens (fls. 36/38-v): i) 

Caminhonete L200 Triton 2009/2009, placa NEF 0985; ii) Fiat Strada 

2011/2012, Placa JIV 8799;iii) Hyundai HB20 2014/2014, Placa OOA 5199; 

iv) Caminhonete L200 Outdoor 2008/2009, Placa DEY 2056; v) Motocicleta 

Honda CG Titan 125 2002/2003, Placa KAN 2820; vi) Toyota Corola 

2003/2004, Placa KAK 0577; vii) Motoneta Honda Biz 2003/2003, Placa JZP 

1825; viii) Fiat Uno Mille fire 2004/2004, Placa KCR 8014; ix) Motocicleta 

Honda Pop 100, 2014/2015, Placa OMW 9778; x) Gol Special 2003/2003, 

Placa KEZ 9651; xi) Gol Special 1999/1999, Placa MRF 0725 xii) Imóvel com 

área rural de 92 há (noventa e dois alqueires) de terra identificado como 

Lote º 56, denominado “Sítio Antunes”, localizado na Gleba Inácio no 

Município de V. B. da Ss. Trindade/MT, registrado sob o nº 104 no CRI da 

referida cidade, em nome de Oriovaldo Teotônio da Silva, objeto do 

contrato de fls. 21/23 - (fls. 36/38). Cumpridos os sequestros, os 

requeridos foram intimados, contudo, quedaram-se inertes, posto que não 

insurgiram juridicamente a decisão exarada nos autos. código 104660 (n. 

4027-82.2015.811.0013), sendo deliberado acerca da destinação dos 

bens sequestrados nesta medida incidental – fls. 108/119. Instado a se 

manifestar, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso opinou pelo 

arquivamento deste feito, diante do exaurimento do seu objetivo legal – fl. 

120. É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.Ante a perda do objeto da medida, 

bem como diante da insubsistência do interesse acautelatório, em face da 

resolução do mérito penal na ação principal, EXTINGO o processo sem 

julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, c/c art. 3°, 

do CPP.Isento do pagamento de custas, taxas e despesas processuais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 40367 Nr: 2641-95.2007.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Candido Josino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esiomar Andrade Silva Filho 

- OAB:18809B

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Penal Pública, em que a denúncia foi recebida, tendo do 

o acusado devidamente citado e ofereceu resposta à acusação nos 

moldes do art. 396-A do CPP.

Os autos vieram conclusos. Relatei. Passo a decidir.

Em análise detida dos autos, verifica-se que se fazem presentes os 

requisitos genéricos e específicos para o recebimento e processamento 

da presente ação penal, já que há um suporte probatório mínimo para 

respaldar a peça acusatória, não sendo, hipótese de absolvição sumária 

(art. 397, do CPP).

Posto isto, ratifico o recebimento da denúncia, nos termos do art. 399 do 

Código de Processo Penal.

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 11/09/2018, às 

13h00min.

Intimem-se o réu, vítimas, testemunhas, Ministério Público e Defesa.

Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes fora desta 

Comarca.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 139223 Nr: 3370-72.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erievaldo Silva da Anunciação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19.970, JULIANO BARRETO LOPES - OAB:20.450

 Vistos, etc.

Designo audiência para interrogatório do acusado no dia 17/04/2018, às 

15h00min.

Intimem-se acusado, MP e Defesa.

Comunique-se o juízo deprecante.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-17.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA FELICIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida da sentença 

parcialmente transcrita. "Isto Posto, diante da doutrina e da jurisprudência 

apresentada, e com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo 

Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, Julgo Parcialmente Procedente o 

pedido inicial, e CONDENO a Reclamada, a pagar à Reclamante , o valor de 

R$ 4.000,0 (quatro mil reais), pelos danos morais sofridos, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (CC/2002, art. 

405) e correção monetária a partir do presente decisum. Declaro ainda, a 

inexistência de qualquer débito da autora com a ré em relação aos 

contratos litigados. Defiro a liminar pleiteada para retirada do nome da 

reclamante do rol de maus pagadores, sob pena de aplicação de multa 

diária no valor de R$100,00 (cem reais) todos os seus legais efeitos. Sem 
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custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei, alertando 

que caso o condenado não efetue o pagamento no prazo de 15 (quinze) 

dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 

10% (dez por cento) – (art. 475-J do CPC). P. R. I. C."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000951-62.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IZAQUEUS DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MOREIRA DIAS OAB - MT14279/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL LEMES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO)

 

Intimações das partes promovente e promovida para comparecerem a 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 14/06/2017 às 

13hs.As partes deverão trazer as testemunhas independentes de 

mandados. A referida audiência realizará na sala de audiência da Primeira 

Secretaria, no Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000741-11.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EUDES JACKSON DOURADO TOMICHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para comprovar residência nessa 

Comarca, apresentando comprovante de residência em seu nome e título 

de eleitor.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000743-78.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DA CUNHA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para comprovar residência nessa 

Comarca, apresentando comprovante de residência em seu nome e título 

de eleitor.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000744-63.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO GUIMARAES PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para comprovar residência nessa 

Comarca, apresentando comprovante de residência em seu nome e título 

de eleitor.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000301-15.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

THAMIRES FRANCO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WILLIAN BATISTA OAB - MT19793/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimações da parte promovente do inteiro teor da sentença, transcrita a 

seguir: "Conheço dos embargos de declaração vez que tempestivos mas 

não os acolho tendo em vista que não há qualquer obscuridade, omissão 

ou contradição para dirimir. PRI.”

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000430-20.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA DUTRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimações da parte promovente do inteiro teor da sentença, transcrita a 

seguir: " Conheço dos embargos vez que tempestivos, mas não os acolho 

vez que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade, devendo o 

tema ser debatido pelo meio recursal próprio.”

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000558-40.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA MARIANA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Intimações das partes promovente e promovente do inteiro teor da 

sentença, transcrita a seguir: “Indefiro o pedido de designação de nova 

data para audiência de conciliação, vez que o documento acostado aos 

autos, esclarecendo obstáculos na via de acesso a comunidade da Vila 

Matão é incompatível com os documentos carreados aos autos que 

apontam a parte autora como residente na região central de Pontes e 

Lacerda - na mesma avenida do fórum ! Assim sendo e tendo em vista a 

ausência do(a) requerente quando da realização da audiência, julgo 

extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art.51, I da Lei 

9.099/95. Outrossim, com fulcro no ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas, condeno o requerente ao pagamento das 

custas processuais. PRI Arquivem-se.”

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-54.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LABORATORIO LIDER ANALISES CLINICAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAIENY ANDRADE ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SENILTON VICENTE DE SOUZA OAB - MT0004744A (ADVOGADO)

 

Intimações da parte promovente do inteiro teor da sentença, transcrita a 

seguir: " Conheço dos embargos de declaração vez que tempestivos mas 

não os acolho tendo em vista que não há qualquer obscuridade, omissão 

ou contradição para dirimir. PRI.”

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010923-05.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BONICENHA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

CEMAZ INDUSTRIA ELETRONICA DA AMAZONIA S/A (REQUERIDO)

DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-61.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEGINARIO MIGUEL DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

Intimação da advogada da autora para, no prazo legal, manifestar-se 

quanto ao ID anterior.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-35.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DEYZIANE GUIMARAES DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente em relação ao despacho de ID. 8352299, 

transcrito a seguir: "Vistos. Dê-se vistas ao promovente. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-38.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

 

Intimação da Defensoria Pública para manifestar-se nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000437-12.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY RODRIGUES COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Itamar Lima da Silva OAB - MT14828/O (ADVOGADO)

 

Intimação da Defensoria Pública para manifestar-se nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000892-74.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DOS REIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Trata-se de TUTELA DE SAÚDE promovida por incapaz em face da 

Fazenda Pública em sede de Juizados Especiais da Fazenda Pública. 

Diante do entendimento de que se aplica o art.8º da Lei 9.099/95 aos 

Juizados da Fazenda Pública deve a presente demanda ser processada 

perante um dos Juízos da Fazenda Pública desta Comarca. Insta salientar: 

TJ-DF - Agravo de Instrumento AGI 20150020245750 (TJ-DF) Data de 

publicação: 02/02/2016 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCAPAZ 

NO POLO ATIVO DA DEMANDA. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA 

PÚBLICA. VEDAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO. RECURSO 

PROVIDO. O entendimento jurisprudencial adotado neste Tribunal é no 

sentido de que a vedação constante do art. 8 da Lei 9.099/1995 se aplica 

aos Juizados Especiais de Fazenda Pública, impedindo que demandas 

envolvendo incapazes aí sejam julgadas. A ação intentada por incapaz 

(art. 3º, III, do CC/02) em desfavor do Distrito Federal deve ser processada 

na Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, onde o feito foi distribuído 

originariamente, independentemente do valor atribuído à causa, e não no 

Juizado Especial de Fazenda Pública, ante o óbice legal. Agravo de 

instrumento conhecido e provido. Encontrado em: CONHECIDO. PROVIDO. 

UNÂNIME. 6ª Turma Cível Publicado noDJE : 02/02/2016 . Pág.: 290 - 2 

TJ-RS - Conflito de Competência CC 70059981175 RS (TJ-RS) Data de 

publicação: 01/07/2014 Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MENOR INCAPAZ NO PÓLO 

ATIVO. INCOMPETÊNCIA. Presença de menor impúbere no pólo ativo da 

demanda. Incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

conforme artigo 8º da Lei nº 9.099/95. Impossibilidade de representação 

processual de pessoa física em sede de Juizado Especial Cível - artigo 9º 

da Lei 9.099/95. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. (Conflito de 

Competência Nº 70059981175, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 29/05/2014) 

ISSO POSTO, Julgo extinto o processo sem resolução de mérito, em razão 

da inadmissibildiade do procedimento sumaríssimo. Ciência a Defensoria 

Pública. Arquivem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000595-67.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IZAQUE ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Intimações das partes da r. sentença, parcialmente transcrita: " 

Sopesando tais critérios, tenho como razoável o valor de R$ 4.000,0 

(quatro mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, 

servindo, ainda como expiação à Requerida. Isto Posto, diante da doutrina 

e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no artigo 269, inciso I, do 

Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, Julgo 

Parcialmente Procedente o pedido inicial, e CONDENO a Reclamada, a 

pagar à Reclamante , o valor de R$ 4.000,0o (quatro mil reais), pelos 

danos morais sofridos, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês 

a partir da citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção monetária a partir 

do presente decisum. Declaro ainda, a inexistência de qualquer débito da 

autora com a ré em relação aos contratos litigados e determino a retirada 

do nome da reclamante do rol de maus pagadores, sob pena de aplicação 

de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais) todos os seus legais 

efeitos até o montante de R$4.000,00 (quatro mil reais) em favor do 

Funajuris. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, execute-se na 

forma da Lei, alertando que caso o condenado não efetue o pagamento no 

prazo de 15 (quinze) dias, o montante da condenação será acrescido de 

multa no percentual de 10% (dez por cento) – (art. 475-J do CPC). P. R. I. 

C."

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000595-67.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IZAQUE ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Intimações das partes da r. sentença, parcialmente transcrita: " 
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Sopesando tais critérios, tenho como razoável o valor de R$ 4.000,0 

(quatro mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, 

servindo, ainda como expiação à Requerida. Isto Posto, diante da doutrina 

e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no artigo 269, inciso I, do 

Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, Julgo 

Parcialmente Procedente o pedido inicial, e CONDENO a Reclamada, a 

pagar à Reclamante , o valor de R$ 4.000,0o (quatro mil reais), pelos 

danos morais sofridos, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês 

a partir da citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção monetária a partir 

do presente decisum. Declaro ainda, a inexistência de qualquer débito da 

autora com a ré em relação aos contratos litigados e determino a retirada 

do nome da reclamante do rol de maus pagadores, sob pena de aplicação 

de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais) todos os seus legais 

efeitos até o montante de R$4.000,00 (quatro mil reais) em favor do 

Funajuris. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, execute-se na 

forma da Lei, alertando que caso o condenado não efetue o pagamento no 

prazo de 15 (quinze) dias, o montante da condenação será acrescido de 

multa no percentual de 10% (dez por cento) – (art. 475-J do CPC). P. R. I. 

C."

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000324-24.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMARO CORREIA DE MEIRELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA OAB - MT0009789A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000324-24.2018.8.11.0013; Valor causa: R$ 30.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: EDIMARO CORREIA DE MEIRELES Parte Ré: REQUERIDO: 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vistos, etc. Trata-se de ação proposta 

contra a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, empresa pública integrante da 

Administração Indireta Federal. Assim, flagrante a incompetência deste 

Juizado Especial Cível, em razão da pessoa, sendo competente o Juizado 

Especial Federal com sede na Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Ante o 

exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino a remessa dos autos 

para o Juizado Especial Federal com sede na Subseção Judiciária de 

Cáceres/MT, com as homenagens e cautelas de estilo, dando-se baixa na 

distribuição. Intime-se a parte autora. Cumpra-se. PONTES E LACERDA, 4 

de abril de 2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz Substituto

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63139 Nr: 1321-94.2013.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: David Mesquita dos Santos - 

OAB:SP/98.251, WESLLEY VILELA DAS NEVES MESQUITA DOS 

SANTOS - OAB:279704

 Ante o exposto, com espeque no art. 107, IV, do CP, DECLARO extinta a 

punibilidade do acusado PEDRO DO NASCIMENTO, já qualificado nos autos 

e, concomitantemente, DECLARO extinto o presente processo. Inexistem 

bens a serem destinados.Certificado o trânsito em julgado, AO ARQUIVO 

com as baixas e anotações de praxe. Isento o réu ao pagamento das 

custas e despesas processuais, por ser considerado pessoa pobre na 

forma da Lei.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Poxoréu – 

MT, 02 de abril de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63320 Nr: 12-04.2014.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro José Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Luis Pedroso 

Marques de Oliveira - OAB:7666/MT

 À vista do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na ação penal pública incondicionada para desclassificar a 

conduta imputada ao réu VALDOMIRO JOSÉ DIAS, para a prática da 

contravenção penal tipificada no artigo 65, do Decreto-lei 3.688/41, c/c 

artigo 69 do CP.Considerando que a infração penal, agora desclassificada, 

trata-se de delito de menor potencial ofensivo, cessa a competência deste 

Juízo para analisá-la, uma vez que cabe ao Juizado Especial Criminal o 

processamento do feito, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.099/95, assim, 

deixo de realizar a dosimetria da pena.Concedo ao réu o direito de 

recorrer em liberdade, haja vista a ausência dos requisitos do artigo 312 

do CPP.Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas 

processuais.Inexistem bens a serem destinados.Com o trânsito em 

julgado, encaminhem-se os autos ao juizado especial criminal.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Poxoréu - MT, 03 de abril de 

2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75737 Nr: 1394-27.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Osvaldo da Rocha, Marcia Maria de 

Souza, Parte sem Nome (Aguardando RegularizaþÒo), Rodrigo Serra 

Araldi, Camila Pereira Correia, Renato Cesar da Rocha, José Aparecido da 

Rocha, Fernando Franco Dias, Paulo Cesar da Rocha, Diego Farto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, EDUARDO GONÇALVES AMORIM - OAB:23317/O, 

Marcos Paulo Santos de Silva - OAB:9.565, Mauro Márcio Dias 

Cunha - OAB:5391/MT, ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:17445/O

 Pois bem.Diante de todo o exposto DELIBERO:1) Diante do acórdão de fls. 

660/664, designo audiência de apresentação/custódia do réu RODRIGO 

SERRA ARALDI para o dia 05 de abril de 2018, às 13h00min (MT).2) 

Considerando que o réu FERNANDO FRANCO DIAS informou que não tem 

condições de constituir novo advogado e considerando que a Defensoria 

Pública deixou de atuar neste Juízo, desde o 01/09/2017, através da 

Portaria 779/DPG/2017, NOMEIO o(a) advogado(a), Dr.(a) Marcos Paulo 

Santos da Silva – OAB/MT 09.565, como Defensor(a) Dativo(a) do 

acusado.Intime-o(a) para manifestar-se acerca de sua nomeação, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, diante da peculiaridade do caso.Por 

conseguinte, em aceitando o encargo, fica desde já FIXADOS os 

honorários advocatícios a ser custeado pelo Estado, de acordo com a 

tabela da OAB, consoante o disposto ao exercício da advocacia no juízo 

criminal, que arbitro em 10 URH.Em seguida, INTIME-O(A), para 

apresentação de defesa prévia, bem como o regular prosseguimento do 

feito, no prazo legal. 3) DILIGENCIE o cumprimento da carta precatória 

expedida à fl. 627.4) Considerando que até a presente data não foi 

expedido mandado de prisão em desfavor dos réus José Aparecido da 

Rocha, Fernando Franco Dias, Diogo Farto da Silva e Renato Cesar da 

Rocha, pelas razões explanadas no item “h”, EXPEÇA-SE. Ademais, 

considerando que o réu JOSÉ APARECIDO DA ROCHA foi solto 

equivocadamente, OFICIE-SE o Juízo de Rondonópolis para que tome 

conhecimento e evite novos casos.Ainda, encaminhe-se o mandado de 

prisão do réu JOSÉ APARECIDO para as Autoridades competentes afim de 

se efetivar sua prisão, bem como cadastre-o no BNMP. Com sua captura, 

notifique-o imediatamente.5) Vistas ao Ministério Público para 

manifestar-se sobre o pedido de revogação da prisão de fls. 

665/787.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as devidas 
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cautelas.Poxoréu – MT, 03 de abril de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62217 Nr: 497-38.2013.811.0014

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT, Alexandre de 

Souza Santos, Alzira Lourença de Freitas, Aparecida M. Santa Terca, 

Carlos Roberto Santos, Celso Antonio Alves, Marina Isabel, Daibson da 

Silva Grama, Gilmar Isabel, Donaro Celino de Moraes, Maria José Silva de 

Morais, Raimundo Lourenço Souza, Regiane Maria da Silva, Marcio Gomes 

da Silva, Milton Cicero Barbosa Ferreira, Sonia, Wellington Loureio do 

Prado, Gilberto Isabel, Maria Auxiliadora Silva, Maria Betânia Xavier dos 

Santos, Augustinho Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eudson Rosa da Silva - 

OAB:14165/MT, Raul Antunes Macedo - OAB:MT/15674

 Por todo o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para atuar nos presentes 

autos ao juízo de Primavera do Leste/MT, eis que a região do Vale Verde 

(Vale Verde, Novo Poxoréu, Vale dos Buritis, Associação dos Jequitibás, 

Encosta da Tamil, Encosta das Furnas, Associação São Benedito, Bela 

Vista e Residencial Beth Matos) agora pertence aquele município.Assim, 

remetam-se os presentes autos àquela com as homenagens deste 

Juízo.Cumpra-se, expedindo o necessário.Poxoréu – MT, 02 de abril de 

2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70255 Nr: 585-71.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Wagner Gregório da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Departamento 

Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN, Eurípedes Melo 

Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIS WAGNER GREGÓRIO DA SILVA, 

Cpf: 04612626141, Rg: 2205577-0, Filiação: José Gregório Neto e Marileide 

Gregório da Silva, data de nascimento: 31/07/1992, brasileiro(a), natural de 

Poxoréu-MT, solteiro(a), motorista, Telefone 66-9618-8400. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a intimação do requerente para informar nos autos o 

novo endereço do requerido Euclides no prazo de 05 dias.

Despacho/Decisão: Processo nº: 585-71.2016.811.0014 (Código 

70255)Vistos em correição.Ante o Aviso de Recebimento negativo de fl. 

44, intime-se o requerente para informar o novo endereço do requerido 

Eurípedes no prazo de 05 (cinco) dias.Com a atualização do endereço, 

cite-se.Após, intime-se o requerente para requerer o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Poxoréu/MT, 06 de dezembro de 2017.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 04 de abril de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72383 Nr: 1812-96.2016.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACX, SCCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATv"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SUELEN CRISTINA CARDOSO DE 

SOUZA, Cpf: 05423410185, Rg: 2227511-8, Filiação: Edivania Crdoso dos 

Santos e Suelves Carlos Gomes de Souza, data de nascimento: 

12/01/1995, brasileiro(a), natural de Poxoréu-MT, casado(a), do lar, 

Telefone 66-9932.0803. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a intimação da requerente, para que no prazo de 10 

dias compareça na Segunda Secretaria do Fórum de Poxoréu e dar 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Intime-se o Sr. Oficial de Justiça 

para devolver mandado expedido nestes autos, no prazo de 48 (quarenta 

e oito horas), certificando o seu cumprimento, sob pena de aplicação das 

penalidades administrativa cabíveis.Se for o caso, diligencie-se a Sra. 

Gestora junto à Central de Mandados a fim de verificar se o mandado foi 

redistribuído a outro oficial de justiça.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 04 de abril de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72237 Nr: 1719-36.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosely Cerila de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Souza Miranda - 

OAB:/MT - 16.514

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROSELY CERILA DE SOUZA, Cpf: 

87002400282, Rg: 1351591-8, Filiação: Rosemeire Cerila da Costa e 

Benjamim Madaleno de Souza, data de nascimento: 30/01/1981, 

brasileiro(a), natural de Poxoréu-MT, solteiro(a), diarista, Telefone 

66-3498-6811. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: "... Assim agindo, a denunciada ROSELY CERILA DE 

SOUZA incorreu nas sanções previstas no artigo 129, caput, e artigo 61, 

inciso II, alínea "a" do Código Penal, pelo que oferece o MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por sua agente signatária, a 

presente denúncia, requerendo seja a mesma citada e cientificada da 

audiência de instrução e ulgamento, recebida, empós, a denúncia, ouvidas 

as testemunhas de acusação e defesa, interrogando-se a seguir o 

acusado, preenchidas as demais formalidades legais, até final julgamento 

e condenação. Poxoréu, 10 de maio de 2017. (ass) Nayara Roman 

Mariano Scolfaro-Promotora de Justiça".

Despacho:  Processo nº .  1719-36 .2016.811.0014 (Cód igo : 

72237)VISTO,Ante a impossibilidade de citar ROSELY CERILA DE SOUZA 

pessoalmente, cite-se o requerido, via edital, com prazo dilatório de trinta 

(30) dias. Transcorrido in albis o prazo da citação e permanecendo o 

requerido sem se manifestar, desde já, em atendimento ao princípio do 

contraditório, NOMEIO para atuar como curador especial do supracitado 

demandado, o advogado ELSON SOUZA MIRANDA - OAB/MT 16.514, 

devendo esse ser intimado para, em cinco (05) dias, declinar nos autos se 

aceita a honrosa nomeação, caso em que o prazo para a providência 

imperiosa começará a fluir.Em caso de aceite, ARBITRO, desde já, 
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honorários advocatícios na monta de 05URH em favor do causídico 

nomeado, nos termos da Tabela de Honorários da OAB/MT.Após, 

apresentada a defesa, PROMOVAM-SE os atos necessários para o 

regular processamento do feito, observado o teor da Portaria nº 

01/2017-DF desta comarca.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências.Poxoréu – MT, 16 de março de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edilson Soares da Silva, 

digitei.

Poxoréu, 04 de abril de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63495 Nr: 151-53.2014.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim José Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Paulo Santos de 

Silva - OAB:9.565

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOAQUIM JOSÉ SOARES, Filiação: Maria 

Marta de Jesus Soares e Josefino Barbosa Soares, data de nascimento: 

27/06/1962, brasileiro(a), natural de Governador Valadares-MG, 

casado(a), lavrador. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de 

JOAQUIM JOSÉ SOARES, qualificado nos autos, nos termos do artigo 89, 

§5º, da Lei nº 9.099/95.Em observância ao Provimento nº 05/CGJ do 

Tribunal de Justiça deste Estado, os valores deverão ser depositados em 

conta judicial, vinculada à Conta Única do Poder Judiciário deste Estado 

nos autos de Código 71735.Desta forma, proceda-se a Sra. Gestora a 

transferência da prestação pecuniária, vinculando-a ao incidente 

mencionado acima, com as anotações de praxe.Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as 

baixas e anotações necessárias. Notifique-se o Ministério Público 

EstadualPublique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Poxoréu/MT, 24 

de outubro de 2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edilson Soares da Silva, 

digitei.

Poxoréu, 04 de abril de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75109 Nr: 1108-49.2017.811.0014

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DCPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCIRLEI FERREIRA DOS SANTOS, Cpf: 

03784437125, Rg: 2200867-5, Filiação: Florisbela Ferreira de Oliveira e 

Elisiario Pereira dos Santos, data de nascimento: 06/01/1989, brasileiro(a), 

natural de Poxoréu-MT, solteiro(a), do lar, Telefone 66 99623 9231. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Diante do exposto e, em consonância com o parecer 

ministerial, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inc. III, “b”, do novo Código de Processo Civil.Sem 

custas e honorários advocatícios, ante a gratuidade da 

justiça.P.R.I.EXPEÇA-SE o termo de guarda definitiva.Ciência ao Ministério 

Público.Feitas às anotações necessárias e comunicações e, renunciado 

ao prazo recursal, dê-se baixa nos autos, arquivando-se os mesmos, 

observadas as formalidades legais. Deve-se ressaltar, por fim, que esta 

sentença não faz coisa julgada, podendo ser modificada no interesse 

exclusivo do menor.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Poxoréu/MT, 05 de fevereiro de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 04 de abril de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69467 Nr: 162-14.2016.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, HdRP, 

SdRP, NdRP, JAdRP, YdRP, Dilane da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deolino Lino Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DILANE DA ROCHA, Cpf: 00462274152, 

Rg: 1139703-2, Filiação: José da Rocha e Conceição Nogueira, data de 

nascimento: 04/04/1979, natural de Passo Fundo-RS, convivente, do lar, 

Telefone 66 9915 5371. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, indique o CPF da parte requerida.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Intime-se a parte requerente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, indique o CPF da parte requerida.Após, 

venham os autos conclusos.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Poxoréu/MT, 13 de dezembro de 

2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 27 de março de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010082-75.2013.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

A S Q OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES RODOVIARIOS IRMAOS XAVIER LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Numero do Processo: 

8010082-75.2013.8.11.0014 REQUERENTE: A S Q OLIVEIRA - ME 

REQUERIDO: TRANSPORTES RODOVIARIOS IRMAOS XAVIER LTDA - ME 

VISTO, Trata-se de cumprimento de sentença intentado por A.S.Q 

OLIVEIRA - ME, em que após tentativas frustradas do adimplemento do 

débito executada, pugna sejam solicitadas as últimas declarações de 

renda da parte executada TRANSPORTES RODOVIÁRIOS IRMÃOS 

XAVIER LTDA – ME, CNPJ: 71.886.453/0001-43. Pois bem. Verifica-se dos 
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autos que foram empreendidos esforços necessários no sentido de se 

tentar o recebimento do crédito existente junto ao executado, restando 

infrutíferas todas as diligências, tornando-se temerosa a atual situação de 

insatisfação do crédito da parte exequente, razão pela qual deve 

prosperar o pedido de informações relativas às últimas declarações de 

renda da parte executada junto a Receita Federal. Nesse sentido 

pronunciou o Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Em face do interesse 

da Justiça na realização da penhora, ato que dá início à expropriação 

forçada, admite-se a requisição à repartição compretente do imposto de 

renda para fins de localização de bens do devedor, quando frustrados os 

esforços desenvolvidos neste sentido. Cada vez mais se toma 

consciência do caráter público do processo, que, como cediço, é 

instrumento da jusrisdição. (STJ – RSTJ 21/298)” (in Código de Processo 

Civil e Legislação Processual em Vigor, Theotonio Negrão, Saraiva, 35ª 

ed., p. 440). (grifos nossos) No mesmo sentido o entendimento 

jurisprudencial do Tribunal Regional Federal da 2ª Região: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. RECEITA 

FEDERAL. EXCEÇÃO. ESGOTADOS TODOS OS MEIOS. COMPROVAÇÃO. 

1. Analisando-se os autos, concluo restar escorreita a decisão ora 

agravada, ao qual incorporo ao presente; encontrando-se a mesma em 

consonância com o entendimento jurisprudencial. 2. Precedentes do STJ. 

3. Por derradeiro, eito, comungo do entendimento, reiteradamente, adotado 

por esta Egrégia Corte, de que o deferimento da medida pleiteada se 

insere no poder geral de cautela do juiz que, à vista dos elementos 

constantes do processo que, pode melhor avaliar a presença dos 

requisitos necessários à concessão, em casos como o ora em exame, só 

é acolhível quando o juiz dá à lei uma interpretação teratológica, fora da 

razoabilidade jurídica, ou quando o ato se apresenta manifestamente 

abusivo, o que inocorre, na hipótese. 4. Agravo de Instrumento conhecido, 

porém, desprovido.” (TRF2, AGRAVO DE INSTRUMENTO – 138912 Número 

do Processo: 2005.02.01.007110-0 UF: RJ, Órgão Julgador: OITAVA 

TURMA ESP. Data de Decisão: 06/11/2007, Documento: TRF200173859 

Fonte: DJU DATA: 16/11/2007 PÁGINA: 6). (grifos nossos) Ante ao 

exposto, DEFIRO o requerimento da parte exequente, determinando que se 

requisitem junto a Delegacia da Receita Federal por meio do Sistema 

Infojud, informações sobre as últimas declarações de informações 

econômico-fiscais de TRANSPORTES RODOVIÁRIOS IRMÃOS XAVIER 

LTDA – ME, CNPJ: 71.886.453/0001-43, SEM VIOLAR OS SIGILOS 

BANCÁRIO E DAS PRÓPRIAS INFORMAÇÕES, observando-se o disposto 

no Capítulo II, Seção 16, da Consolidação das Normas da 

Corregedoria-Geral da Justiça. Por se tratar de informação sigilosa, a 

mesma não será juntada aos autos. O gestor certificará que apenas a 

credora terá vistas de tais documentos. Por fim, MANTENHAM-SE os autos 

conclusos em gabinete para a efetivação das constrições acima deferidas 

por meio do sistema Infojud. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu 

– MT, 05 de março de 2016. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-49.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA MARIA CZUI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO CARVALHO DOS SANTOS OAB - MT0012562A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. PERSINATO E CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO COSTA PICCININ OAB - PR0058739A (ADVOGADO)

CRISTINA DREYER OAB - MT0009520A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CARLOS EDUARDO SALGADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Número do Processo: 

8010064-49.2016.8.11.0014 REQUERENTE: TATIANA MARIA CZUI 

REQUERIDO: R. PERSINATO E CIA LTDA - EPP Vistos, etc. Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação, Id. 

7210967, dentro do prazo legal, conforme certificado – Id. 7210991, 

entretanto não houve impugnação, conforme consta – Id. 7210991. 

Fundamento e decido. Trata-se a presente Ação de Indenização proposta 

por Tatiana Maria Czui em desfavor de R.Persinato e Cia Ltda.-EPP. Alega 

em síntese a parte Requerente que anteriormente havia proposto a Ação 

nº. 0010236-78.2015.811.0074 (atual nº. 8010236-25.2015.8.11.0014), 

por ter tido o seu nome e CPF inseridos no SPC/SERASA, por uma suposta 

dívida no valor de R$ 532,92, a qual desconhece. Afirma mais, que entrou 

em contato com a Requerida para saber o motivo dessa inscrição 

indevida, a qual foi informada da existência de uma Nota Promissória no 

valor de R$ 532,92, alega ainda que solicitou uma cópia dessa Nota 

Promissória, entretanto não obteve êxito e não tendo outra alternativa a 

não ser ajuizar a presente demanda, para pleitear a referida indenização, 

por ter tido o seu nome e CPF inseridos indevidamente nos órgãos de 

proteção ao crédito. Realizada audiência de conciliação em 16.05.2016, a 

mesma restou infrutífera a tentativa de acordo entre as partes, tendo o 

feito o prosseguimento normal. Na contestação apresentada no Id. 

7210967 a Requerida contestou informando que a parte Requerente era 

consultora devidamente cadastrada a mais de 02 anos e vendia em 

parceria com participação nas vendas em consignação na região da 

cidade de Turvo/PR, contesta mais que no final do ano de 2010 a 

Requerente solicitou mercadorias em consignação, no valor de R$ 532,92, 

no entanto não efetuou o pagamento, ficando inadimplente. Na 

contestação ainda, contesta que a Requerente entrou em contato com o 

vendedor Eduardo, e a mesma informou que realizaria o pagamento em 

datas diversas, no entanto não pagou, e foi realizada a inscrição nos 

órgãos de proteção ao crédito, contesta mais, que só tomou conhecimento 

da situação com o ajuizamento da ação, contesta que a legitimidade da 

inscrição é devida, tendo em vista o exercício regular do direito, e ao final 

contesta pela improcedência da ação. No mais, não houve impugnação a 

contestação conforme certificado – Id. 7210991. No Id. 7211000, foi 

determinado para as partes apresentarem as provas que pretendem 

produzir, ocasião em que a parte Requerida – Id. 7211020, requereu a 

oitiva da Testemunha Carlos Eduardo Salgado, no entanto a parte 

Requerente se manteve inerte, Id. 7211045. No Id. 7211057, foi deferido o 

depoimento pessoal da parte Requerente, sendo, pois, realizada a 

audiência de instrução em 28.09.2016 – Id. 7211147, onde a parte autora 

foi ouvida – Id. 7211159, e esclareceu que trabalhava para a Requerida, e 

ainda que solicitou ao vendedor Eduardo para que apresentasse a Nota 

Promissória, com o valor de R$ 532,92 do qual desconhece, no entanto 

não foi apresentada e então ajuizou a presente ação, ainda na audiência 

foi oferecida pela parte Requerida proposta de acordo no valor de R$ 

3.000,00, a qual não foi aceita pela Requerente, porém foi apresentada a 

contraproposta no valor de R$ 7.000,00, a qual também não foi aceita pela 

Requerida, restando assim infrutífera a tentativa de acordo entre as 

partes. No Id. 7211190 a Testemunha Carlos Eduardo foi ouvida e em 

suma esclarece que por muito tempo foi mantido o nome e CPF da parte 

Requerente no cadastro de inadimplente, esclarece mais, que a parte era 

vendedora e vendia os produtos mediante consignação e que a parte 

deve o valor de R$ 532,92, no entanto não tem o boleto, pois o mesmo faz 

muito tempo e a época era mantido por carbonato, o qual está apagado. No 

Id. 7211195, as partes foram intimadas para apresentarem memorias, 

entretanto ambas as partes se mantiveram inertes, Id. 7211199 e 9473816. 

Pois muito bem, na exordial a Requerente informou do ajuizamento da 

Ação nº. 0010236-78.2015.8.11.0074 (atual 8010236-25.2015.8.11.0014), 

a qual havia ajuizado devido a inserção de seu nome no SPC/SERASA, 

pela suposta dívida no valor de R$ 532,92. Em consulta ao sistema PJe, 

constato que realmente a parte ajuizou a referida ação, ocasião em que foi 

realizada acordo entre as partes em audiência realizada em 15.10.2015, 

onde as partes transigiram e a parte Requerida reconheceu a inexistência 

do débito oriundo da promissória com as devidas baixas junto aos órgãos 

do SPC/SERASA, bem como a exclusão do SPC/SERASA de forma 

imediata, referida ação foi extinta devido a homologação do acordo entre 

as partes. Na presente demanda, por ora discutida a indenização pela 

restrição indevida, constato que a parte vem a juízo pleitear indenização 

pela permanência de seu nome e CPF no cadastro de inadimplentes, no 

entanto analisando a documentação acostada aos autos, bem como os 

depoimentos, vislumbro que a Requerente, apenas alegou que teve e que 

ainda permanece com o seu nome e CPF inseridos indevidamente no 

cadastro de inadimplentes pela parte Requerida, porém não há nos autos o 

extrato de consulta dos órgãos de proteção ao crédito tais como SCPC; 

SPC e SERASA, para comprovar a suposta restrição no valor de R$ 
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532,92, pela parte Requerida. Sendo assim, após analisar a referida ação, 

constato que a parte Requerente deixou de apresentar provas das quais 

alega que teve o seu nome e CPF indevidamente restritos nos órgãos de 

proteção ao crédito, assim no que se refere ao fato em que se funda a 

pretensão, vigora a regra do artigo 373, inciso I, do NCPC, exigindo da 

autora sua plena demonstração, sob pena de improcedência da 

reclamação. Sobre o assunto dispõe o artigo 373, inciso I do NCPC, abaixo 

transcrito: Artigo 373 O ônus da prova incumbe: I - Ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito. A prova que deveria ter sido produzida 

pela parte Requerente não é impossível ou excessivamente impossível, 

haja que bastaria está ter juntado prova documental do seu direito, como 

se manteve inerte, a improcedência se impõe. Neste caso, a Requerente 

deixou de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. O elemento 

primário de todo ilícito é uma conduta humana e voluntária no mundo 

exterior. Esses ilícitos, como atentado a um bem juridicamente protegido, 

interessa à ordem normativa do Direito justamente porque produz um dano. 

Não há responsabilidade sem um resultado danoso. Mas a lesão a bem 

jurídico cuja existência se verificará no plano normativo da culpa, está 

condicionada à existência, no plano naturalístico da conduta, de uma ação 

ou omissão que constitui a base do resultado lesivo. Não há 

responsabilidade civil sem determinado comportamento humano contrário à 

ordem jurídica. (In, Rui Stocco, Tratado de Responsabilidade Civil, Editora 

Revista dos Tribunais, 5º Edição, São Paulo, 2001, página 95). STJ. 

Recurso especial. Prova. Produção. Convicção do Juiz. Considerações do 

Min. Luis Felipe Salomão sobre o tema. CPC, arts. 333 e 541. Lei 

8.038/1990, art. 26. “... Certamente, prova é todo meio destinado a firmar a 

convicção do juiz sobre a verdade dos fatos alegados pelas partes em 

juízo. Assim, proferida decisão, de forma fundamentada, não há falar em 

violação aos termos do artigo 333 do CPC, pois cabe ao órgão julgador 

determinar as provas que julgar necessárias, indeferindo aquelas que, de 

acordo com a sua livre convicção, não forem úteis ou não se prestarem à 

solução da lide, como é o caso em questão. ...» (Min. Luis Felipe 

Salomão).” (STJ - Rec. Esp. 663.356/2010 - SP - Rel.: Min. Luis Felipe 

Salomão - J. em 19/08/2010 - DJ 14/10/2010 - Doc. LEGJUR 

118.1251.6000.3400). No mesmo sentido, extrai da doutrina de Misael 

Montenegro Filho que “à parte não basta alegar a ocorrência do fato, 

vigorando a máxima allegatio et non probatio quase non allegatio. A 

alegação deve ser provadas, sob pena de não ser utilizada na formação 

do convencimento do magistrado.” [...] como regra, o ônus da prova é do 

autor, podendo o réu simplesmente negar a ocorrência do fato, sem 

acrescer outras alegações, visto que probatio incumbit ei qui dicit, non ei 

aqui negat (a prova é da incumbência de quem alega o fato, e não daquele 

que nega). ” (Novo Código de Processo Civil Comentado, de acordo com a 

Lei 13.256/2016, 2ª Edição Revista, atualizada e ampliada, Editora Atlas, 

São Paulo, 2016, pág. 382). Nesta condição, inexistindo ou não 

comprovando satisfatoriamente a conduta culposa da parte Requerida, a 

improcedência neste caso da ação se impõe. Posto isto, opino pelo 

JULGAMENTO IMPROCEDENTE desta reclamação. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o 

projeto de sentença a Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza 

Juíza Leiga Vistos., etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-04.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS RODRIGUES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Número do Processo: 

1000114-04.2017.8.11.0014 REQUERENTE: JOSE LUIS RODRIGUES LOPES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação no Id. 

11498113, por sua vez o Requerente impugnou – Id. 11581342, ambos 

dentro do prazo legal – Id. 11586378. Fundamento e decido. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais em decorrência do ato ilícito, ajuizada por Jose Luís Rodrigues 

Lopes em face de Banco Bradesco S.A., devidamente qualificados nos 

autos, alegando, em síntese, que teve seu nome e CPF indevidamente 

negativados no valor de R$ 142,40 – contrato nº. RE01833254198, incluído 

em 13.09.2014, nos órgãos de restrição ao crédito por suposto débito 

existente perante a Requerida, conforme junta no Id. 10582782 o extrato 

do SCPC, emitido através do site: http://rainhaconsultoria.net/BoaVista/, 

datado de 31.10.2017, sendo que jamais tivera qualquer relação jurídica 

com referida empresa Requerida. Realizada no Id. 11533124 em 

29.01.2018, a audiência de conciliação, a mesma restou infrutífera a 

tentativa de acordo entre as partes, tendo o processo o seu tramite legal. 

Por sua vez, no Id. 11498113 a Requerida apresentou contestação, e em 

suma contestou pelo exercício regular do direito, tendo em vista a parte 

Requerente ser titular do Cartão de Crédito nº. 4096-0145.8514.2654 – 

Visa Fácil, e para provar junta nos autos as faturas do cartão de crédito – 

Id. 114998119, contesta ainda que a parte nunca procurou a Requerida 

para solucionar o problema de forma administrativa, e ainda contesta pela 

ausência de nexo de causalidade, pelo fato que a parte não comprova 

qual o dano tenha sofrido, contesta mais, pela litigância de má-fé, tendo 

em vista que a parte altera a verdade dos fatos, e ao final contesta pela 

improcedência da ação. Contudo, a parte Requerente impugnou à 

contestação – Id. 11581342, em sua totalidade, pelo fato da Requerida não 

trazer nenhum documento assinado entre as partes para demonstrar a 

contratação, impugna mais pela inaplicabilidade da súmula 385 do STJ, 

tendo em vista que a restrição discutidas na presente ação ser a única 

restrição imposta no nome e CPF da parte Requerente, impugna ainda as 

faturas do cartão de crédito, por terem sido produzidas de forma 

unilateral, e ao final pela procedência da ação. Pois muito bem, conquanto 

tenha a Requerida alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação 

por danos morais, apenas apresentou Faturas do Cartão de Crédito Visa 

Fácil nº. 4096.0145.8514.2654, documento do qual alega que o 

Requerente realizou compras, bem como foram debitados valores de 

pagamento, entretanto referidos documentos não contêm assinatura da 

parte Requerente. Por outro lado, pelos documentos anexados aos autos 

com a inicial Id. 10582782 não há prova segura da quantidade de restrição 

comercial registrada no nome e CPF da parte Requerente, haja vista que a 

parte apresenta extrato do SCPC, emitido através do site: 

http://rainhaconsultoria.net/BoaVista/, datado de 31.10.2017, não servindo 

como prova de restrição comercial, face à ausência de extrato completo 

unificado dos órgãos de restrição ao crédito (SPC, SCPC e SERASA), 

informando todas as restrições registradas, ou seja, a parte deveria ter 

colacionado aos autos extrato unificado de órgão oficial, para provar a 

negativação do nome e CPF. Portanto, no que se refere ao fato em que se 

funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do NCPC, exigindo da 

parte Requerente sua plena demonstração, sob pena de improcedência da 

reclamação. No entanto, a prova que deveria ter sido produzida pela parte 

Requerente não é impossível ou excessivamente impossível, haja que 

bastaria este ter juntado prova documental do seu direito, como se 

manteve inerte, a improcedência se impõe. Neste caso, o Requerente 

deixou de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Nesta condição, 

inexistindo ou não comprovando satisfatoriamente a conduta culposa da 

Requerida, a improcedência da ação se impõe. Posto isto, opino pelo 

JULGAMENTO IMPROCEDENTE desta reclamação. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o 

projeto de sentença a Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza 

Juíza Leiga Sentença. Vistos, etc., Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 
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no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com 

as cautelas de estilo. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000001-50.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA CARLA NERY MANDU SILVA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALA KASSIA ALVES ROCHA OAB - MT0019523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTANTEVIRTUAL.COM.BR SERVICOS DE BUSCA NA INTERNET LTDA - 

EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Número do Processo: 

1000001-50.2017.8.11.0014 REQUERENTE: ANNA CARLA NERY MANDU 

SILVA E SILVA REQUERIDO: ESTANTEVIRTUAL.COM.BR SERVICOS DE 

BUSCA NA INTERNET LTDA - EPP Vistos, etc. Relatório dispensado nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no sistema 

dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as 

teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que a parte 

Requerida apresentou contestação, Id. 8355786 e por sua vez a 

Requerente impugnou – Id. 8728372, ambos dentro do prazo legal, 

conforme certificado – Id. 8736356. Fundamento e decido. Trata-se de 

Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais ajuizada por Anna Carla 

Nery Mandu Silva e Silva em face de Estantevirtual.com.br Serviços de 

busca na Internet Ltda.-EPP, alegando que adquiriu da Requerida em 

20.08.2016 um exemplar do Livro Ler e Escrever na Educação Infantil: 

Discutindo Práticas Pedagógicas/Ana Carolina Perrusi Brandão/Ano 2011, 

e que o pagamento foi mediante boleto bancário, e para comprovar anexa 

ao Id. 7273021, o comprovante de pagamento. Alega que mesmo tendo 

pago objeto/livro, este nunca foi lhe entregue sob o argumento de que não 

havia disponibilidade do livro no estoque, afirma mais que por diversas 

vezes entrou em contato com a Requerida para resolver de forma 

administrativa, porém não obteve êxito e não restando alternativa para 

pleitear a restituição do valor pago em dobro, bem como indenização por 

danos morais. Alega mais, que ficou prejudicada pela não entrega do livro, 

pois é estudante de psicologia, e o livro seria usado para fazer o trabalho 

de classe. Na audiência de conciliação realizada em 26.06.2017, foi 

proposto pela Requerida o reembolso de R$ 46,46 e mais a importância no 

valor de R$ 600,00 a serem pagos no prazo de 10 (dez) dias corridos, 

entretanto esta proposta não foi aceita pela Requerente, ocasião em que 

foi ofertado a contraproposta no valor de R$ 1.000,00 como compensação 

extrapatrimonial e o valor do reembolso de R$46,46, no entanto esta 

proposta também não foi aceita pela parte Requerida, restando assim 

infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Na defesa apresentada 

no Id. 8355786, a parte Requerida contesta pela inocorrência do dano 

material, haja vista que a Requerida é tão somente uma prestadora de 

serviço de disponibilidade do espaço virtual, para os livreiros cadastrados 

no site, e por isso não sendo a vendedora, e nem a responsável, contesta 

mais pelo descabimento da devolução em dobro do valor, pelo fato de que 

não houve a demonstração da má-fé na cobrança indevida, contesta que 

não há nos autos nenhuma comprovação do dano moral, e ao final 

contesta pela improcedência da ação. Contudo na impugnação – Id. 

8728372, a parte Requerente, impugna a contestação em sua totalidade, 

pelo fato da parte ter se apropriado do valor pago pelo livro, e ao final 

pleiteia pelo julgamento antecipado da lide e pela procedência da ação. 

Pois muito bem, analisando o conjunto probatório tem-se que a parte 

Requerente efetuou o pagamento no valor de R$ 46,46, no entanto não 

consta dos autos de que a mercadoria/livro foi lhe entregue. Restando, 

pois configurada a responsabilidade da Requerida a qual é objetiva, 

devendo responder pelos danos causados independente de culpa, nos 

termos do artigo 14 do CDC. Logo, evidente que houve falha na prestação 

do serviço, pois inexistiu segurança a consumidora, que pagou pelo 

produto e não o recebeu no prazo avençado e, ainda, foi informada que o 

livro não foi entregue devido à falta em estoque. Tal conduta, além de 

abusiva, caracterizou descaso com a Requerente/consumidora. Assim, 

merece prosperar o pedido de danos morais, bem como pelo reembolso do 

valor pago, formulados pela Requerente Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização se mede pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Diante disso, e por 

tudo mais que dos autos consta, opino pelo JULGAMENTO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, CPC, para: 

a) CONDENAR a empresa-Requerida a pagar a título de danos morais a 

Requerente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro nos artigos 

no art. 5.º, V da CF/88 c.c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, acrescidos de juros, 

pelo INPC, desde a citação (artigos 405 e 406 do Código Civil), e correção 

monetária a partir deste decisum; b) CONDENAR a Requerida a RESTITUIR 

a Requerente, a quantia de R$ 46,46 (quarenta e seis reais e quarenta e 

seis centavos), valor este que deverá ser corrigido pelo INPC desde a 

propositura da ação e juros de 1% ao mês desde a citação válida. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto o projeto de sentença a Meritíssima Juíza Togada. 

Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos., etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-34.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA FERNANDA DOS SANTOS CERQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT0019493A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Número do Processo: 

1000112-34.2017.8.11.0014 REQUERENTE: JESSICA FERNANDA DOS 

SANTOS CERQUEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação 

no Id. 11515740, dentro do prazo legal (Id. 11681659), no entanto não 

houve impugnação, conforme certificado - Id. 11681659. Fundamento e 

decido. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, ajuizada 

por Jéssica Fernanda dos Santos Cerqueira em face de Vivo S.A., 

devidamente qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que teve seu 

nome e CPF indevidamente negativados em 10.09.2017 no valor de R$ 

123,06 – contrato 0279027790 nos órgãos de restrição ao crédito por 

suposto débito existente perante a Requerida, conforme junta no Id. 

10545928 o extrato de consulta de balcão, emitido pela CDL Várzea 

Grande/MT. Sustenta na exordial, que desconhece o débito e que nunca 

manteve relação jurídica com a Requerida, e que está negativação está lhe 

causando transtornos, pois não pode efetivar compras no crediário, e ao 

final pleiteia pela procedência da ação. Realizada no Id. 11431307 em 
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22.01.2018 a audiência de conciliação, a qual restou infrutífera a tentativa 

de acordo entre as partes. Por sua vez, na contestação apresentada no 

Id. 11515740 a Requerida, em sede de preliminar contesta pela ausência 

de interesse de agir, tendo em vista que a parte não tentou resolver de 

forma administrativa, e no mérito, contesta pelo exercício regular do direito, 

pelo fato da parte ser titular da linha 66 99904-4074 – conta 0279027790, 

habilitada em 20.05.2016 e posteriormente cancelada devido a 

inad imp lênc ia ,  e  pa ra  comprova r  anexou  aos  I ds . 

11515744/11515753/11515757/11515762/11515767 e 11515772 - Faturas 

relativas a linha telefônica nº. 66 99904-4074, com vencimentos nos 

meses janeiro; fevereiro; março; abril; maio e junho de 2017 e Relatório de 

Chamadas originadas/recebidas completadas – Ref. 22155/2017—12 

referente a linha telefônica nº. 66 99904-4074 período de 20.05.2016 a 

26.08.2017 (Id. 11515748), e através de print de telas sistêmicas anexas 

ao contexto da contestação, demonstrando a utilização dos serviços da 

Requerida. Na contestação ainda, pleiteou pela litigância de má-fé, tendo 

em vista que a parte alterou a verdade dos fatos, e pela incidência da 

súmula 385 do STJ, por ser o Requerente devedor contumaz, e ao final 

contestou pela improcedência da ação. No entanto a parte Requerente, 

não impugnou a contestação, conforme certificado no Id. 11681659. Pois 

muito bem, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte Requerente. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma está para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

Empresa-Requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Todavia, a Requerida, em sua contestação, sustenta 

que a parte autora contratou seus serviços, trazendo aos autos faturas 

referentes aos meses de janeiro; fevereiro; março; abril; maio e junho de 

2017, bem como Histórico de chamadas realizadas referente a linha 

telefônica nº. 66 99904-4074, período de 20.05.2016 a 26.08.2017, 

demonstrando a contratação dos serviços. Por outro lado, no que tange à 

ausência de contrato assinado pela autora, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Assim, restou demonstrada a contratação pela 

Requerente. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos 

documentos cíveis da Requerente, tampouco registro de ocorrência nesse 

sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. Há 

evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva da 

consumidora que não promoveu o pagamento das faturas até o 

vencimento, deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor 

doa Autora. Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva da 

consumidora, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor 

sobre os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 

8.078/90. No entanto, dispõe o Art. 77 do NCPC que são deveres das 

partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma 

participem do processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não 

formular pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, 

dentre outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz 

pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; 

altera a verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe 

resistência injustificada ao andamento do processo; procede de modo 

temerário; provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, 

percebe-se claramente da exordial que a Requerente não cumpriu seu 

dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade 

dos fatos, vez que a Requerida faz prova da contratação, aportando aos 

autos o contrato entabulado entre as partes, mediante as faturas e 

Relatório de Chamadas. Da mesma forma, o Art. 79 do NCPC diz: 

“Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu 

ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a penalidade do 

Art. 81 do mesmo códex. Assim, ante as circunstâncias em que os fatos 

ocorreram aliados à prova produzida pela Requerida, permitem um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito 

provavelmente ocorreram da forma narrada na contestação. Portanto, não 

resta dúvida de que a parte autora contratou e, de forma ardilosa, ajuizou 

ação com a intenção de não cumprir com suas obrigações e 

enriquecer-se ilicitamente. No caso, a parte Requerente agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito. Deste modo, restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Novo 

Código de Processo Civil. Posto isto, e por tudo mais que dos autos 

consta, opino pelo JULGAMENTO IMPROCEDENTE dos pedidos da exordial, 

nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, e na forma e fundamentação 

supra, opino pela condenação da parte Requerente a pena de litigância de 

má-fé no valor equivalente a 9,9% do valor da causa a ser revertido em 

favor da parte Requerida, na forma do artigo 81, do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno na forma do 

artigo 55 da Lei n. 9.099/95, a Requerente ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, verba que será paga em 

benefício dos Procuradores da Requerida. Após o trânsito em julgado, a 

parte Requerente deverá ser intimada, através de seu advogado, para 

cumprir voluntariamente a sentença, na forma do artigo 523, caput, §1º, do 

NCPC, sob pena de cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de 

multa no percentual de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios 

de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação. Nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de sentença a Meritíssima Juíza 

Togada. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc., Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000052-61.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR FERREIRA AFONSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS OAB - MT17748-O (ADVOGADO)

LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA OAB - MT0021207A (ADVOGADO)

NATALIE BRITO GARCIA OAB - MT15068/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000052-61.2017.8.11.0014 REQUERENTE: LUCIMAR FERREIRA AFONSO 

REQUERIDO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou 

contestação, Id. 9990781, e por sua vez a Requerente impugnou – Id. 

10110635, ambas dentro do prazo legal – Id. 10320299. Fundamento e 

decido. Trata-se de Ação de Repetição de Indébito c.c. Indenização por 

danos materiais e morais, interposta por Lucimar Ferreira Afonso em face 

de RN Comércio Varejista S.A., devidamente qualificados nos autos, 

alegando, em síntese, que na data de 26.01.2017 efetuou a compra de – 1. 

Liquidificador Mondial; 1. Aparelho Celular e 1. Fogão de 4 bocas – no total 

de R$ 1.594,90 (Id. 9685511), valor este que já efetuou o pagamento de 7 

prestações conforme consta do extrato do cartão de crédito (Id. 

9684630). Alega na presente ação a parte autora que o fogão não foi lhe 

entregue no prazo estipulado, afirma mais que pagou pela entrega o valor 

de R$ 35,00 e mais o valor do seguro com a garantia estendida de 1 ano, 

nos valores de R$ 82,00 e R$ 111,00 (Id. 9685511) – referentes ao fogão 

e ao aparelho de celular. No entanto por não ter recebido o fogão no prazo 

procurou a Requerida, porém não obteve êxito, entretanto procurou o 

Procon de Primavera do Leste, e fez a Reclamação nº. 

51.008.001.17-0003320, sendo lhe marcada audiência e oferecida 

proposta de acordo no valor de R$ 541,26, no entanto alega que não foi 

aceita a proposta, e não restando alternativa a não ser ajuizar a presente 

demanda, para pleitear a indenização e a restituição dos valores pagos na 
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compra e na garantia do fogão. Na audiência de conciliação – Id. 

10022665 realizada em 25.09.2017, a parte Requerida propôs acordo 

sendo que restituiria o valor pago do fogão, bem como os valores do frete 

e seguro atualizado, e mais R$ 500,00 a título de indenização por danos 

morais, no entanto não foi aceita, e em contraproposta a Requerente 

propôs a receber o valor pago pelo fogão, bem como a restituição do valor 

pago pelo frete e seguro atualizado em dobro das despesas referente à 

compra e mais R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, 

porém a referida contraproposta também não foi aceita tendo em vista que 

a Requerida se manteve inerte, assim restou infrutífera a tentativa de 

acordo entre as partes e o processo teve o seu tramite legal. Por sua vez, 

na contestação – Id. 9990781, a Requerida contestou em suma pela 

ausência da pretensão resistida, bem como que os serviços de garantias 

estendidas, seguros e antivírus não são obrigatórios, dos quais são 

oferecidos no momento da compra, no entanto a parte tem a opção de 

aderir ou não ao seguro da garantia, contesta ainda pela ausência da 

comprovação do dano moral, pelo fato de não haver nenhuma 

comprovação que tenha a parte Requerente sofrido algum abalo moral, e 

ao final pleiteia pela improcedência da ação. Na impugnação a contestação 

– Id. 10110635, a parte Requerente impugna em sua totalidade, pelo fato 

que a parte comprou o fogão e não o recebeu e ainda foi lhe cobrado 

valores não contratados dos quais foram inseridos na compra, frete e 

garantias estendidas, impugna ainda a inexistência de danos morais, bem 

como que os documentos juntados pela parte dos quais são ineficazes, e 

ao final pleiteia pela procedência da ação. Pois bem, observo que diante 

da documentação juntada pela parte Requerente com a inicial, percebe-se 

que de fato houve a compra do produto denominado Fogão Atlas Monaco 

Glass VTI2 – no valor de R$ 423,43, conforme consta do Recibo de 

Compra – Dismobras Imp. Exp. Distr. Mov. Eletro Ltda., datada de 

26.01.2017 (Id. 9685511), do qual não foi entregue para Requerente, 

observo mais que desta compra constou a garantia estendida do fogão no 

valor de R$ 82,00 e da garantia estendida do aparelho de celular constou 

o valor de R$ 111,00, bem como consta destas garantias um Termo de 

Autorização de Cobrança de cobrança de prêmio de seguro – Id. 9684631. 

No entanto, dos documentos juntados, destaco que a Requerida não 

trouxe aos autos documentos ensejadores para provar os fatos 

impeditivos, modificativos e extintivos da Requerente, Art. 373, inciso II do 

NCPC. Desta feita, razão assiste a parte Requerente, pelos fatos narrados 

na inicial, bem como pela documentação anexada aos autos e nas 

propostas oferecidas nos termos de audiência – Procon – Id. 9684633 e 

em juízo – Id. 10022665, dos quais demonstram que de fato a parte não 

recebeu o fogão por ela comprado na loja da Requerida. Sendo assim, no 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo a Requerida a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço referente ao defeito, nos termos do art. 6º, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. De acordo com a teoria da 

responsabilidade, o fornecedor, o fabricante e o prestador de serviços 

responderão independentemente da existência de culpa, pela reparação 

de danos causados aos consumidores por VÍCIOS relativos aos produtos 

e serviços. Desse modo, cabe consignar que, a Requerente buscou 

solução administrativa junto a Requerida, através do Procon, mas não 

obteve êxito. Nesse sentido entendo devida a restituição do valor pago 

pelo produto (fogão), bem como do frete e da garantia estendida do fogão. 

De tal modo, a conduta noticiada ostenta potencial ofensivo ao direito da 

personalidade da parte Requerente, a qual faz jus a uma compensação 

pelo abalo extrapatrimonial experimentado, visto que se sujeitou a uma 

completa desconsideração da Requerida, e foi submetida a inúmeras 

tentativas frustradas de resolução do problema, experimentando assim 

diversos dissabores, o que não se trata de mero aborrecimento 

corriqueiro, além da impossibilidade de utilização do bem adquirido. 

Portanto, restou comprovada a responsabilidade civil da parte Requerida, 

contudo, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela 

Requerente deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

ela a dor e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal da ofendida, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade da empresa Requerida. Diante disso, opino 

pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE, a pretensão contida na 

inicial para: I) CONDENAR a Requerida a RESTITUIR o valor pago pelo 

produto (fogão) na importância de R$ 423,43 (quatrocentos e vinte e três 

reais e quarenta e três centavos), bem como o valor pago pelo frete de 

entrega no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) e mais o valor da 

garantia estendida no valor de R$ 82,00 (oitenta e dois reais) para a 

Requerente. II) CONDENAR a Requerida a pagar o valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora 

de 1% a.m, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta 

data (súmula 362 do STJ). Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de sentença a 

Meritíssima Juíza Togada. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010024-33.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLANE ROSA CAMPOS MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT0016689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE POXOREO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAN XAVIER SOARES OAB - MT0018249A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

8010024-33.2017.8.11.0014 REQUERENTE: GIRLANE ROSA CAMPOS 

MACEDO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE POXORÉO Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou 

contestação, Id. 8699130, dentro do prazo legal – Id. 9833816, no entanto 

não houve impugnação, conforme certificado - Id. 9833816. Fundamento e 

decido. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c.c. 

Indenização por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela, 

interposta por Girlane Rosa Campos Macedo em face do Município de 

Poxoréo, devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, que 

teve seu nome e CPF indevidamente negativados no valor de R$ 5.391,34 

em 12.12.2016, referentes ao contrato nº. 01103927110001104713, nos 

órgãos de restrição ao crédito por suposto débito existente perante a 

Caixa Econômica Federal, conforme junta no Id. 7127984 o extrato de 

consulta de balcão datado de 09.01.2017, emitido pela AC Poxoréo/MT. 

Alega mais, que é servidora pública no município, conforme holerite – Id. 

7127987, bem como que fez um empréstimo consignado junto a CEF – 

Caixa Econômica Federal, e que o Município não vem descontando em 

folha as obrigações e que em decorrência disso teve o seu nome e CPF 

indevidamente incluídos no SPC/SERASA, e para provar junta o extrato – 

Id. 7127984, afirma ainda que devido à restrição está sendo impedida de 

realizar compras no crediário, e que por esta razão não restou alternativa 

a não ser ajuizar a presente ação. No Id. 7128001 o pedido de liminar 

pleiteado na presente ação, foi deferido, e no Id. 7128012 foi expedido 

ofício nº. 072/2017 aos Diretores do SPC e SERASA, para a exclusão do 

nome da Requerente dos bancos de dados em relação à dívida oriunda do 

contrato nº. 01103927110001104713 no valor de R$ 5.391,34. Portanto, 

no Id. 7128052 em resposta ao Ofício 072.2017, através do Ofício SPCBR 

Jur. nº. 2010/2017, em atendimento a determinação o referido órgão SPC 

Brasil, informou a existência de 01 (um) registro no valor de R$ 5.391,34 

(incluído em 12.12.2016) o qual foi cancelado, bem como o SERASA 

Experian – Id. 7128040 através do Ofício APJUR nº. 53305/2017, também 

informou a este juízo a existência de 01 (um) registro, referente a 

restrição junto a CEF no mesmo valor de R$ 5.391,34, o qual foi excluído 

provisoriamente do nome e CPF da Requerente em 19.02.2017. Realizada 

no Id. 8295404 em 26.06.2017, a audiência de conciliação, onde restou 

infrutífera a tentativa de acordo entre as partes, e o processo teve o seu 

prosseguimento normal. Por sua vez, no Id. 8699130 a Requerida 
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apresentou contestação, e em sede de preliminar contesta pela 

ilegitimidade passiva da parte, tendo em vista que o Município não é parte 

para figurar no polo passivo, em razão de que a restrição imposta no 

nome e CPF da Requerente é proveniente da Caixa Econômica Federal, 

como bem afirma a Requerente em sua exordial, e no mérito, em suma 

contesta, pela inexistência de responsabilidade da Municipalidade, em 

razão de que o Município cumpriu com as regras em efetuar os repasses 

junto a CEF, bem como por não ser o ente público que negativou o nome e 

CPF da Requerente, e ao final pleiteia pela improcedência da ação. No 

entanto, não houve impugnação à contestação conforme certificado – Id. 

9833816. Pois muito bem, diante das circunstancias, não restam dúvidas 

quanto às alegações contidas na contestação, em especial, com relação à 

ilegitimidade de parte, ou seja, o Município de Poxoréo é parte ilegítima para 

figurar no polo passivo da presente demanda, tendo em vista que o órgão 

que restringiu o nome e CPF da parte Requerente foi a Caixa Econômica 

Federal, conforme consta do extrato juntado ao Id. 7127984, assim a parte 

legítima para figurar no polo passivo é a Caixa Econômica Federal. No 

mais, observa-se que do holerite da Requerente há a existência dos 

descontos referente aos conv. CEF 1; 2 e 3, nos valores de R$ 92,50 

(parcela de 33/72); R$ 85,01 (parcela 27/72) e R$ 131,55 (parcela 18/96) 

respectivamente, demonstrando assim a existência de descontos 

provenientes do conv. CEF, ou seja, os descontos estão sendo realizados 

no holerite da Requerente. Contudo, a restrição da qual alega a 

Requerente é proveniente da Caixa Econômica Federal, sendo assim 

competia a parte ajuizar a ação em desfavor da CEF e não em desfavor do 

Município de Poxoréo, pois o mesmo não é o responsável pela negativação 

do nome e CPF da parte Requerente. Desse modo, após analisar o 

conjunto probatório apresentado, tenho que a presente reclamação 

desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a evidente ilegitimidade 

passiva da parte Requerida, uma vez que a negativação foi oriunda da 

Caixa Econômica Federal e não da Requerida/Municipalidade. Desta forma, 

acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da Requerida suscitada na 

contestação. Diante disso, opino pela revogação da liminar concedida no 

Id. 7128001, bem como opino pelo acolhimento da preliminar de 

ilegitimidade passiva arguida pelo Município de Poxoréo, para EXTINGUIR O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, frente a ilegitimidade passiva de 

parte, com fundamento no artigo 485, inciso VI do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do Projeto de Sentença a 

Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto 

de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Número do Processo: 

1000008-42.2017.8.11.0014 REQUERENTE: ORLANDO CESAR DALBERTO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Fundamento e decido. Trata-se 

a presente Ação de Ressarcimento cumulada com danos morais proposta 

por Orlando Cesar Dalberto em desfavor de Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S.A. Alega em síntese o Requerente que é 

proprietário do imóvel rural denominado “Estância Água Viva” - matrícula 

nº. 9.892, registro anterior a matrícula nº. 8.337, afirma mais que no ano 

de 1995, necessitando de energia elétrica no imóvel, realizou contrato 

particular de empreita de obras para instalação de energia elétrica com a 

Empresa Breda Eletrotécnica Ltda., para construção de 2.000 de rede 

monofásica na tensão de 13.8KV e com a instalação de transformador de 

15KVA completo, entretanto para a aquisição dessa energia e execução 

da referida construção alega que foram gastos o valor de R$ 3.600,00, 

dos quais atualizados chegam ao patamar de R$ 8.081,85. Alega mais que 

desta execução do projeto da rede elétrica o imóvel possui energia, a qual 

gerou a Unidade Consumidora nº. 6/163714-9, bem como recebe faturas. 

Afirma ainda na exordial que a Resolução Normativa nº. 229/2006, no § 2º 

do artigo 8º, estabelecia que o prazo máximo para a incorporação era até 

31.12.2015, entretanto está incorporação não ocorreu e nem tampouco 

houve o ressarcimento, razão em que não restou outra alternativa a não 

ser recorrer ao judiciário para reivindicar o ressarcimento, bem como o 

dano moral. Realizada audiência em 07.08.2017 – Id. 9323861, a parte 

Requerida não compareceu e nem justificou a ausência, mesmo tendo sido 

intimada conforme consta do Aviso de Recebimento, juntado ao Id. 

8120257, razão pela qual a parte Requerente requereu a decretação da 

revelia e seus efeitos. Primeiramente, constato que realmente a parte 

Requerida foi intimada da referida audiência, conforme consta do aviso de 

recebimento anexado ao Id. 8120257, e mesmo assim não se fez presente 

e nem tampouco justificou a ausência na audiência de conciliação, neste 

caso nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95 e artigo 344 do NCPC, 

decreto-lhe à revelia, e passo ao julgamento antecipado da lide. Desse 

modo, considerando que a Requerida não se fez presente na audiência, 

tem-se que os fatos alegados pela parte Requerente presumem-se 

verdadeiros, de acordo com o artigo 344 do NCPC “Se o réu não contestar 

a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pelo autor. ” Sendo assim, razão assiste a 

parte Requerente, pelos fatos narrados na inicial, diante da revelia da 

Requerida. Portanto, analisando a documentação comprobatória acostada 

aos autos, vislumbro que o Requerente, anexou aos autos os seguintes 

documentos: I) Contrato Particular de Empreitada de Obras para Instalação 

de Energia Elétrica com a Empresa Breda Eletrotécnica Ltda., Id. 7369866; 

II) Projeto de Extensão de Rede Eletrificação Rural Monofásico de 

13.8/V3KV – Id. 7369892; III) Carta nº. 835/2015/DCMD/CEMAT – datado de 

27.01.2015 - Id. 7369902; IV) Ofício Comunicando para ressarcimento – 

UC 1637142 – Id. 7369902; V) Ofício Ref. 12204/2016 – Id. 7369921; VI) 

Ofício Incorporação de Redes de Energia Elétrica – Id. 7369896; VII) 

Autorização para derivação de Novos Consumidores – datado de 

08.02.1996 - Id. 7370040; VIII) Fatura da UC 6/163714-9 – referente ao 

mês de fevereiro e março de 2017; IX) Resolução Normativa nº. 229/2006; 

X) Decreto nº. 5.163/2004; Assim comprovando que o Requerente fez a 

instalação da rede elétrica mediante a instalação do transformador em sua 

Propriedade Rural, bem como de que houve a incorporação pela 

concessionária. No entanto não consta nos autos de que houve o devido 

ressarcimento, assim vislumbro que a parte faz jus ao ressarcimento. 

Desse modo, cabe trazer a jurisprudência da Turma Recursal, a qual 

caminha no sentido de que a partir do momento que a rede particular é 

incorporada ao patrimônio da Concessionária/Requerida esta tem o dever 

de ressarcir ao consumidor os valores despendidos com a rede 

elétrica/transformador, conforme cita-se as jurisprudências abaixo 

transcritas: EMENDA: SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO - 

ENERGIA ELETRICA - REDE PARTICULAR INCORPORADA AO PATRIMÔNIO 

DA CONCESSIONÁRIA - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPAROS - 

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONCESSIONARIA DO SERVIÇO 

PÚLICO - QUEIMA DE EQUIPAMENTOS - DANOS MATERIAIS - 

OCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa 

do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade 

objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de 

falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade. 2. 

Se a rede de energia elétrica construída às expensas do consumidor é 

incorporada ao patrimônio da concessionária que presta referido serviço 

público, por força de norma legal (Lei nº 10.848/2004 e Decreto nº 

5.163/2004) passa a ser desta a responsabilidade pela manutenção, 

conservação e reparos necessários para que os serviços possam ser 

prestados satisfatoriamente. 3. Se a concessionária encaminha 

comunicado ao consumidor no sentido que a partir de 01.01.2006, as 

redes particulares de energia elétrica que não dispuserem de ato 

autorizativo do poder condescendente até 31.12.2005, seriam 

incorporadas ao patrimônio da empresa concessionária de serviço 
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público, portanto, desde então deve reparar, a suas expensas, eventuais 

problemas que vier a surgir na rede elétrica que abastece a unidade 

consumidora do usuário. 4. A sentença que determinou a incorporação da 

rede particular do Recorrido ao patrimônio da Recorrente, consoante 

dispõe o art. 15 da Lei nº 10.848/2004, bem como a condenou a ressarcir 

ao consumidor as importâncias de R$ 1.800,00 e R$ 335,00, atinentes aos 

valores desembolsados por este para reparar a rede elétrica que interliga 

a sua unidade consumidora, conforme comprovantes de pagamentos 

digitalizados juntamente com a inicial, não merece reparos e deve ser 

mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de 

acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. 

A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (Turma 

Recursal TJMT: RI 2233/2012, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, julgado em 19/02/2013, publicado no DJE 

27/02/2013) EMENDA: RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE 

JULGAMENTO EXTRA PETITA ACOLHIDA - ELETRIFICAÇÃO RURAL - 

INSTALAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR - 

CONCESSIONÁRIA QUE DISTRIBUI A ENERGIA A PARTIR DO 

TRANSFORMADOR INSTALADO PELO PARTICULAR - DEVER DE 

RESTITUIÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, DOS VALORES PAGOS - PROIBIÇÃO 

DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - 

Declara-se a nulidade de parte do dispositivo da sentença, quando se 

verifica que se concedeu provimento jurisdicional não requerido na 

exordial (julgamento extra petita). 2 - Ainda que não tenha havido prévia 

solicitação de instalação de rede de energia elétrica à ANEEL, a partir do 

momento em que a concessionária se utiliza dessa estrutura para distribuir 

energia a outras unidades consumidoras, configura-se o dever de 

restituição pelas despesas pagas, sob pena de enriquecimento ilícito. 3 - 

Não havendo nos autos prova de que foi efetuada a devolução dos 

valores gastos pelo particular com a expansão da rede de energia, é de 

se julgar procedente o pedido de interrupção da distribuição de energia 

elétrica para as unidades consumidoras vizinhas. 4 - Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (Turma Recursal TJ/MT - RI 120/2013, DR. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado 

em 12/03/2013, Publicado no DJE 21/03/2013) Neste caso, faz jus ao 

consumidor/Requerente ao ressarcimento dos valores gastos com a rede 

de energia elétrica mediante a instalação do transformador, a partir do 

momento em que a rede elétrica foi incorporada ao patrimônio da 

Concessionária de energia elétrica/Requerida. Por outro lado, em relação 

ao pleito da indenização do dano moral, entendo neste caso não ser 

cabível, razão a qual não ficou demonstrado nos autos qual foi o dano 

moral sofrido perante terceiros que tenha causado abalo, bem como quais 

foram os aborrecimentos perante terceiros. Diante disso, nos termos do 

artigo 487, inciso I, NCPC, opino pelo JULGAMENTO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE, a pretensão contida na inicial para condenar a parte 

Requerida a: I) Ressarcir os valores despendidos com a instalação do 

transformador, na quantia de R$ 3.600,00, valor este contido no Contrato 

Particular de Empreitada de Obras para Instalação de Energia Elétrica – Id. 

7369866, valores dos quais deverão ser corrigidos pelo IPCA, conforme § 

3º do artigo 9º da Resolução Normativa nº. 229, de 08 de agosto de 2006. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto o projeto de sentença a Meritíssima Juíza Togada. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Numero do Processo: 

1000007-57.2017.8.11.0014 REQUERENTE: ERONIAS PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Fundamento e decido. Trata-se a presente Ação de 

Ressarcimento cumulada com danos morais proposta por Eronias Pereira 

da Silva em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S.A. Alega em síntese o Requerente que é proprietário do imóvel rural 

denominado “chácara Boa Vista”- a qual herdou de seus genitores, afirma 

mais que no ano de 2001, necessitando de energia elétrica no imóvel, 

realizou contrato nº. 0108.011.8.536/20001 de eletrificação elétrica com a 

Requerida, através do Programa “Luz no Campo”, para montar a rede de 

energia elétrica de distribuição rural monofásica na tensão de 34,5KV e 

com a instalação de transformador monofásico de 05KVA, entretanto para 

a aquisição dessa energia e execução da referida construção alega que 

foram gastos o valor de R$ 4.467,93, dos quais atualizados chegam ao 

patamar de R$ 10.030,32. Afirma ainda na exordial que a Resolução 

Normativa nº. 229/2006, no § 2º do artigo 8º, estabelecia que o prazo 

máximo para a incorporação era até 31.12.2015, entretanto esta 

incorporação não ocorreu e nem tampouco houve o ressarcimento, razão 

em que não restou outra alternativa a não ser recorrer ao judiciário para 

reivindicar o ressarcimento, bem como o dano moral. Realizada audiência 

em 31.07.2017 – Id. 9222325, a parte Requerida não compareceu e nem 

justificou a ausência, mesmo tendo sido intimada conforme consta do 

Aviso de Recebimento, juntado ao Id. 8080200, razão pela qual a parte 

Requerente requereu a decretação da revelia, e o julgamento antecipado 

da lide. Primeiramente, constato que realmente a parte Requerida foi 

intimada da referida audiência, conforme consta do aviso de recebimento 

anexado ao Id. 8080200, e mesmo assim não se fez presente e nem 

tampouco justificou a ausência na audiência de conciliação, neste caso 

nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95 e artigo 319 do NCPC, decreto-lhe 

à revelia, e passo ao julgamento antecipado da lide. Desse modo, 

considerando que a Requerida não se fez presente na audiência, tem-se 

que os fatos alegados pela parte Requerente presumem-se verdadeiros, 

de acordo com o artigo 344 do NCPC “Se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor. ” Sendo assim, razão assiste a parte Requerente, 

pelos fatos narrados na inicial, diante da revelia da Requerida. Portanto, 

analisando a documentação comprobatória acostada aos autos, vislumbro 

que o Requerente, anexou aos autos os seguintes documentos: I) 

Contrato de Eletrificação Rural e Outras Avenças nº. 

0108.011.08.536/2001 – “Programa de Eletrificação Rural Luz no Campo” - 

Id. 7355707; II) Carta nº. 0617/GEF/01 – Id. 7355707; III) Formal de Partilha 

– Id. 7355711; Certidão – Id. 7355683; IV) Sentença referente a 

homologação da Partilha – Id. 7355683; V) Detalhamento dos custos das 

obras – referente ao Instrumento Particular de Contrato de Eletrificação 

Rural e outras avenças – Id. 7355794; VI) Autorização para cobrança em 

conta de energia – referente ao Instrumento Particular de Contrato de 

Eletrificação Rural e outras avenças – Id. 7355794; VII) Fatura da UC 

6/753654-3 – referente ao mês de março/2017; VIII) Resolução Normativa 

nº. 229/2006; IX) Decreto nº. 5.163/2004; Assim comprovando a relação 

existente entre as partes, referente ao Programa “Luz no Campo”, 

programa este ao qual é realizado em contrapartida com o Consumidor 

interessado, ou seja, o Consumidor para que obtenha a rede de energia 

elétrica, tem que obter a instalação do transformador, ocorrendo todas as 

despesas por conta do Consumidor, sendo assim tem-se que o 

Requerente teve gastos com a instalação do transformador em sua 

propriedade, e posteriormente a Concessionária incorporou ao seu 

patrimônio a referida rede de energia, sem ao menos ressarcir pelas 

despesas gastas. Neste sentido: EMENDA: PROGRAMA LUZ NO CAMPO - 

PARCERIA ENTRE O CONSUMIDOR E A CONCESSIONÁRIA - PROGRAMA 

LUZ PARA TODOS - PROGRAMA OFICIAL DO GOVERNO FEDERAL - 

IMPLEMENTADO PELAS CONCESSIONÁRIAS - OBSERVAÇÃO DE SÉRIE 

DE REQUISITOS E CRONOGRAMA - IMPOSSIBILIDADE DO PODER 

JUDICIÁRIO DETERMINAR A INCLUSÃO NO PROGRAMA SE NÃO SE SABE 

ACERCA DO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS - RECURSO PROVIDO. 
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Existem diferenças entre os Programas Luz no Campo e Luz para Todos, 

sendo que o primeiro é realizado com a contrapartida do consumidor 

interessado, não sendo gratuito, ao passo que, o Programa Luz para 

Todos, existe a necessidade de enquadramento em vários requisitos 

impostos pela legislação, dentre eles, localização, valores, cronograma, 

renda e outros, para que o interessado tenha a sua instalação deferida. 

Inexistindo elementos a informarem ao magistrado acerca do 

enquadramento ou não do interessado nos requisitos impostos no 

programa oficial, não pode, por mera decisão, sem levar em conta todos 

os elementos, o Poder Judiciário determinar a instalação de rede de 

energia, sob pena de afronta à legislação aplicável ao caso. Como, em 

primeiro grau, não foram trazidos elementos para a aferição do 

enquadramento ou não do interessado/recorrido, a improcedência do pleito 

se impõe. Recurso provido - sentença reformada integralmente. (Turma 

Recursal TJMT: RI 823/2013, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, julgado em 10/12/2013, publicado no DJE 19/12/2013) No mais, a 

jurisprudência da Turma Recursal, caminha no sentido de que a partir do 

momento que a rede particular é incorporada ao patrimônio da 

Concessionária/Requerida esta tem o dever de ressarcir ao consumidor 

os valores despendidos com a rede elétrica/transformador, conforme 

cita-se as jurisprudências abaixo transcritas: EMENDA: SÚMULA DO 

JULGAMENTO RECURSO INOMINADO - ENERGIA ELETRICA - REDE 

PARTICULAR INCORPORADA AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA - 

MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPAROS - RESPONSABILIDADE DA 

EMPRESA CONCESSIONARIA DO SERVIÇO PÚLICO - QUEIMA DE 

EQUIPAMENTOS - DANOS MATERIAIS - OCORRÊNCIA - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do 

serviço, fundada na teoria do risco da atividade. 2. Se a rede de energia 

elétrica construída às expensas do consumidor é incorporada ao 

patrimônio da concessionária que presta referido serviço público, por 

força de norma legal (Lei nº 10.848/2004 e Decreto nº 5.163/2004) passa 

a ser desta a responsabilidade pela manutenção, conservação e reparos 

necessários para que os serviços possam ser prestados 

satisfatoriamente. 3. Se a concessionária encaminha comunicado ao 

consumidor no sentido que a partir de 01.01.2006, as redes particulares 

de energia elétrica que não dispuserem de ato autorizativo do poder 

condescendente até 31.12.2005, seriam incorporadas ao patrimônio da 

empresa concessionária de serviço público, portanto, desde então deve 

reparar, a suas expensas, eventuais problemas que vier a surgir na rede 

elétrica que abastece a unidade consumidora do usuário. 4. A sentença 

que determinou a incorporação da rede particular do Recorrido ao 

patrimônio da Recorrente, consoante dispõe o art. 15 da Lei nº 

10.848/2004, bem como a condenou a ressarcir ao consumidor as 

importâncias de R$ 1.800,00 e R$ 335,00, atinentes aos valores 

desembolsados por este para reparar a rede elétrica que interliga a sua 

unidade consumidora, conforme comprovantes de pagamentos 

digitalizados juntamente com a inicial, não merece reparos e deve ser 

mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de 

acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. 

A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (Turma 

Recursal TJMT: RI 2233/2012, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, julgado em 19/02/2013, publicado no DJE 

27/02/2013) EMENDA: RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE 

JULGAMENTO EXTRA PETITA ACOLHIDA - ELETRIFICAÇÃO RURAL - 

INSTALAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR - 

CONCESSIONÁRIA QUE DISTRIBUI A ENERGIA A PARTIR DO 

TRANSFORMADOR INSTALADO PELO PARTICULAR - DEVER DE 

RESTITUIÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, DOS VALORES PAGOS - PROIBIÇÃO 

DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - 

Declara-se a nulidade de parte do dispositivo da sentença, quando se 

verifica que se concedeu provimento jurisdicional não requerido na 

exordial (julgamento extra petita). 2 - Ainda que não tenha havido prévia 

solicitação de instalação de rede de energia elétrica à ANEEL, a partir do 

momento em que a concessionária se utiliza dessa estrutura para distribuir 

energia a outras unidades consumidoras, configura-se o dever de 

restituição pelas despesas pagas, sob pena de enriquecimento ilícito. 3 - 

Não havendo nos autos prova de que foi efetuada a devolução dos 

valores gastos pelo particular com a expansão da rede de energia, é de 

se julgar procedente o pedido de interrupção da distribuição de energia 

elétrica para as unidades consumidoras vizinhas. 4 - Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (Turma Recursal TJ/MT - RI 120/2013, DR. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado 

em 12/03/2013, Publicado no DJE 21/03/2013) Neste caso, faz jus ao 

consumidor/Requerente ao ressarcimento dos valores gastos com a rede 

de energia elétrica, a partir do momento em que a rede elétrica foi 

incorporada ao patrimônio da Concessionária de energia 

elétrica/Requerida. Por outro lado, em relação ao pleito da indenização do 

dano moral, entendo neste caso não ser cabível, razão a qual não ficou 

demonstrado nos autos qual foi o dano moral sofrido perante terceiros que 

tenha causado abalo, aborrecimentos perante terceiros. Diante disso, nos 

termos do artigo 487, inciso I, NCPC, opino pelo JULGAMENTO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, a pretensão contida na inicial para 

condenar a parte Requerida a: I) Ressarcir os valores despendidos com a 

instalação do transformador, na quantia de R$ 4.467,93, valores estes 

contidos no Detalhamento dos custos das obras – referente ao 

Instrumento Particular de Contrato de Eletrificação Rural e outras avenças 

– Id. 7355794, valores dos quais deverão ser corrigidos pelo IPCA, 

conforme § 3º do artigo 9º da Resolução Normativa nº. 229, de 08 de 

agosto de 2006. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de sentença a Meritíssima 

Juíza Togada. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Número do Processo: 

8010033-29.2016.8.11.0014 REQUERENTE: WELLINTO LOPES CORREIA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que a parte 

Requerida apresentou contestação no Id. 7210330, e por sua vez o 

Requerente impugnou, Id. 7210373, ambos dentro do prazo legal, 

conforme certificado - Id. 7210375. Fundamento e decido. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais com pedido de Antecipação de tutela, ajuizada por Wellinto Lopes 

Correia em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., 

ambos qualificados nos autos em epígrafe, alegando, em síntese, que teve 

seu nome e CPF indevidamente negativados nos valores de R$ 127,87 – 

con t ra to  07 .020151730114353  e  R$  137 ,31  –  con t ra to 

07.020151701486537 nos órgãos de restrição ao crédito em 01.12.2015, 

por suposto débito existente perante a Requerida, conforme junta no Id. 

7210261 o extrato de consulta de balcão, emitido pela AC Poxoréu/MT, 

a t r a v é s  d o  s i t e 

https://servicos.spc.org.br/spc/consulta/impressaobalcao/imprimirReport.a

ction?indice=0, datado de 22.12.2015. Sustenta que nunca contratou os 

serviços da Requerida e que está negativação está lhe impedindo de 

efetuar compras a crédito no comércio, e que a mesma está lhe trazendo 
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transtornos, bem como que por diversas vezes tentou entrar em contato 

com a Promovida, porém não obteve êxito, e não restando alternativa a 

não ser ajuizar a presente demanda, e ao final pleiteia pela procedência da 

ação. No Id. 7210292, o pedido de liminar foi deferido, sendo expedido 

ofício nº. 111/2016 – Id. 7210298 e 7210300 aos gerentes do SPC e 

SERASA. No Id. 7210393 - SPC Brasil, através do Ofício SPCBR Jur nº. 

3273/2016, informa a este juízo a existência de uma restrição no valor de 

R$ 127,87 – contrato 07.020151730114353, no nome e CPF do 

Requerente, bem como informa que está restrição foi excluída na data de 

14.03.2016 pela CNDL – SPC Brasil. Realizada no Id. 7210323 em 

18.04.2016, a audiência de conciliação, a qual restou infrutífera a tentativa 

de acordo entre as partes. Por sua vez, no Id. 7210330 a Requerida 

apresentou contestação, e em sua contestou pelo exercício regular do 

direito, tendo em vista que o Requerente é titular da UC 1776047 e para 

provar junta aos autos no Id. 7210335 os Dados Cadastrais da UC 

1776047-1, e ao final contestou pela improcedência da ação. No mais, no 

Id. 7210373, a parte Requerente impugnou a contestação em sua 

totalidade, pelo fato da Requerida não trazer nenhum documento que 

comprovasse o débito e existência contratual entre as partes, e ao final 

pleiteia pela procedência da ação. Contudo, no Id. 7210366 e 7210379 

foram proferidas decisão determinando as partes apresentação de provas 

das quais pretendem produzir, no entanto, somente a Requerida – Id. 

7210431, requereu provas sendo pela juntada do Relatório de Consumo – 

Id. 7210419; Dados Cadastrais – Id. 7210458; Histórico de Contas – Id. 

7210470; print de telas sistêmicas – Id. 7210445. No Id. 7210400, a parte 

Requerente se manteve inerte, não se manifestando quanto a decisão 

constante no Id. 7210379. No Id. 7210408 os autos vieram conclusos. Pois 

muito bem, examinando o conjunto probatório, verifica-se que os 

documentos anexados com a contestação pela Requerida, quais sejam 1) 

Relatório de Consumo – Id. 7210419; 2) Dados Cadastrais – Id. 7210458; 

3) Histórico de Contas – Id. 7210470; e 4) print de telas sistêmicas – Id. 

7210445, comprovam de fato que a UC 6/1776047-1, pertence ao 

Requerente. Além do mais, em pesquisa ao site da Energisa, através do 

s e g u i n t e  e n d e r e ç o 

https://www.energisa.com.br/paginas/servicos-online/autoatendimento/ex

trato-e-2via.aspx?cdc=6/1776047-1, através da UC 6/1776047-1, constato 

que realmente o Requerente é o titular da referida Unidade Consumidora, 

haja vista que consta vários pagamentos referente aos meses de abril a 

dezembro de 2017 e fevereiro de 2018, e nos meses de janeiro e março 

de 2018, a referida UC encontra-se pendente de pagamento, 

demonstrando desta forma que o Requerente é de fato o titular da Unidade 

Consumidora 6/1776047-1. Sendo assim, ante as circunstâncias em que 

os fatos ocorreram aliados ao conjunto probatório produzido pela 

Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram da forma 

narrada na contestação. Ademais, do confronto existente entre os 

documentos juntados na contestação e as alegações da parte 

Requerente, infere-se que não ocorreu à indevida negativação. Contudo, a 

consequência do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I do 

Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras 

alegações são insuficientes. Logo, não é cabível o pleito indenizatório. Não 

resta dúvida de que a parte Requerente contratou e, de forma ardilosa, 

ajuizou ação com a intenção de não cumprir com suas obrigações e 

enriquecer-se ilicitamente. No caso, a parte Promovente agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com pedido de 

Antecipação de tutela. Restou evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de 

Processo Civil. Diante disso, opino pela revogação da liminar concedida no 

Id. 7210292, bem como opino pelo JULGAMENTO IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial, e, na forma da fundamentação supra, opino 

pela condenação da parte Promovente, como litigante de má-fé (art. 80, II, 

do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove 

por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais 

e honorários de advogado, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da Requerida. Após o trânsito em julgado, a parte 

Requerente deverá ser intimada, através de seu advogado, para cumprir 

voluntariamente a sentença, na forma do artigo 523, caput, §1º, do NCPC, 

sob pena de cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa 

no percentual de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 

10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação. Nos termos do art. 40 da 

Lei nº. 9.099/95, submeto o presente projeto de sentença à homologação 

da Meritíssima Juíza Togada, para que surta seus efeitos legais. Joslaine 

Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com 

as cautelas de estilo. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010230-81.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO DOMINGOS SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADIEL COELHO VIEIRA OAB - MT0010080A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

BARRA MOTOS LTDA (REQUERIDO)

 

Processo nº 8010230-81.2016.8.11.0014 Requerente: Geraldo Domingos 

Sobrinho Requerida: Yamanha Barra Motos Ltda. e Estado de Mato Grosso 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que a parte 

Requerida Estado de Mato Grosso apresentou contestação, Id. 7213939 e 

a impugnação foi apresentada, Id. 7213955, ambas dentro do prazo legal, 

conforme certificado - Id. 7213965, entretanto a Requerida Yamanha Barra 

Motos Ltda., deixou de apresentar contestação, conforme certificado – Id. 

7213965. Decido. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Relação Contratual com Repetição de Indébito e Reparação de Danos 

Morais com Pedido de Liminar, interposta por Geraldo Domingos Sobrinho 

em face de Yamanha Barra Motos Ltda. e Estado de Mato Grosso, 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, que no mês de 

novembro de 2016, quando foi realizar o cadastro perante a SEFAZ, para 

aquisição de Inscrição Estadual, foi informado pelo escritório de 

contabilidade em 10.11.2016, que existia débitos referente ao pagamento 

de IPVA em seu nome junto a Secretaria de Fazenda de Mato Grosso. 

Alega mais que diante das informações dirigiu-se até agência local e 

verificou que realmente existiam débitos em seu nome dos quais eram 

provenientes de uma motocicleta Yamanha YBR, 125E, Placa KAB5764, 

ano 2005, chassi 9C6KE043050049810, alega mais que tal motocicleta 

estaria constando o Requerente como adquirente, bem como que 

aquisição desta motocicleta se deu em 2005. Alega ainda na exordial, que 

tal veículo foi adquirido na cidade de Barra do Garças/MT e o 

emplacamento foi realizado em Poxoréu/MT. Ainda na exordial, alega que 

desconhece tal compra, bem como os débitos com o IPVA da motocicleta 

perante o DETRAN/MT, alega mais, que diante de tal situação fez um 

Boletim de Ocorrência em 10.11.2016, noticiando que havia perdido seus 

documentos pessoais em 25.10.2005, bem como noticiou que desconhece 

a compra e os débitos existente em seu nome. Afirma mais, que por 

desconhecer tal aquisição, não restou alternativa a não ser ajuizar a 

presente ação para pleitear a indenização pela injusta inclusão do seu 

nome nos dados de devedor de IPVA. O pedido de liminar pleiteado foi 

indeferido – Id. 7213125. Por sua vez, no Id. 7213939 a parte Requerida 

Estado de Mato Grosso, contestou a presente demanda, ocasião em que a 

parte Requerente impugnou no Id. 7213955. Por outro lado, foi certificado 

no Id. 7213965 a tempestividade da contestação e da impugnação, 

entretanto também foi certificado que a parte Requerida Yamanha Barra 

Motos Ltda., deixou de apresentar contestação – conforme consta no Id. 

7213965. Realizada no Id. 7213963, a audiência de conciliação, as partes 

Requeridas não se fizeram presentes, ocasião que a parte Requerente 

requereu a decretação da revelia, sendo pois posteriormente, concedida à 

revelia das Requeridas no Id. 11921242. Contudo, no Id. 9213463, houve 

decisão para produção de provas pelas partes, entretanto somente a 

parte Requerente se manifestou no Id. 9399020 e pleiteou pelo julgamento 

antecipado da lide. No mais, as partes Requeridas deixou transcorrer o 

prazo sem manifestação, conforme certificado no Id. 9690671. Pois muito 

bem, observo que a parte Requerente alega que no ano de 2005 seus 
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documentos foram perdidos (RG e CPF) e na ocasião registrou Boletim de 

Ocorrência. Todavia, analisando a documentação não há nenhum boletim 

de ocorrência anexado aos autos referente a época do extravio ou da 

perda da documentação (2005), tão somente consta nos autos o Boletim 

de Ocorrência datado de 10.11.2016 – Id. 7213859, o qual notícia que 

perdeu os documentos no ano de 2005 e que neste ano foi comprada uma 

motocicleta, relata ainda que na data de 10.11.2016 foi efetuar cadastro 

para fazer a inscrição estadual, onde descobriu que seu nome estava 

com pendências, afirma mais que dirigiu-se até o Detran de Poxoréu e 

descobriu a existência da motocicleta em seu nome, porém não constava 

no arquivo do Detran cópias dos seus documentos. Observo ainda que 

deste Boletim de Ocorrência a parte Requerente noticiou a perda de seus 

documentos pessoais ocorrida em 2005, ou seja, somente no ano de 

2016, é que consta o Boletim de Ocorrência referente ao extravio/perda 

dos documentos do Requerente. A parte Requerente, por sua vez, alega 

que devido à perda dos documentos pessoais terceiros fez aquisição da 

compra da motocicleta, e com isso foi gerado o IPVA, e por conseguinte 

os débitos dos quais estão em seu nome perante a Secretaria de Estado 

de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ/MT), bem como na dívida ativa 

(CADIN), e para comprovar tal alegação juntou aos autos os seguintes 

documentos: I) Nota Fiscal proveniente da Requerida Yamanha Barra 

Motos Ltda., – Id. 7213842; II) Extrato do Detran – Id. 7213836 

(demonstrando os débitos); III) Boletim de Ocorrência – Id. 7213859 

(relatando o débito e a perda dos documentos pessoais – datado de 

10.11.2016). IV) Inscrição Estadual n. 13.654.872-5 – datada de 

25.10.2016 – Id. 7213836. Pois bem, os documentos até então juntados 

aos autos não são suficientes para demonstrar a ilicitude das Requeridas, 

primeiramente a nota fiscal juntada pelo Requerente está de forma ilegível, 

sem condições de averiguar se tal nota fiscal realmente trata-se da 

compra da referida motocicleta, segundo o extrato do Detran, 

demonstrando os débitos/tributos não são capazes de demonstrar que 

foram inseridos de forma indevida. Contudo o Boletim de Ocorrência 

datado de 10.11.2016, não vislumbra que de fato os documentos do 

Requerente foram extraviados em 2005, pois demorou-se por mais de dez 

anos, para dar ocorrência da perda dos documentos pessoais. No mais, 

e m  c o n s u l t a  a o  s i t e 

h t t p s : / / i n t e r n e t . d e t r a n n e t . m t . g o v . b r / C o n s u l t a V e i c u l o . a s p ?

Placa=kAB5764&Renavam=00865293937, observo que existia gravame 

proveniente de uma Alienação Fiduciária em favor de Yamanha Adm. De 

Consórcio S/C Ltda., a qual foi dado baixa em 24.01.2007 em favor do 

Requerente, ou seja, no ano de 2007, o Requerente passou a ser o 

proprietário do veículo. Portanto, competia a parte Requerente ter efetuado 

a época da perda ou extravio dos documentos pessoais em 2005, o 

Boletim de Ocorrência, para forçar o requisito da perda dos documentos 

no ano de 2005, entretanto apenas o fez no ano de 2016, quando notícia 

que está em débito perante a SEFAZ, pelo não pagamento do IPVA da 

motocicleta, e por suposta fraude na compra da referida motocicleta. 

Sendo assim, não vislumbro que os documentos anexados pelo 

Requerente são capazes de demonstrar a ilegalidade da compra da 

motocicleta e o lançamento do tributo de forma indevida perante o órgão 

responsável pela arrecadação do IPVA. Por conseguinte, no que se refere 

ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, inciso I, 

do NCPC, “ônus da prova incumbe ao autor, quando o fato constitutivo do 

seu direito”, ou seja, exigindo do Requerente a sua plena demonstração, 

sob pena de improcedência da reclamação. Neste caso, o Requerente 

deixou de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. “O elemento 

primário de todo ilícito é uma conduta humana e voluntária no mundo 

exterior. Esses ilícitos, como atentado a um bem juridicamente protegido, 

interessa à ordem normativa do Direito justamente porque produz um dano. 

Não há responsabilidade sem um resultado danoso. Mas a lesão a bem 

jurídico cuja existência se verificará no plano normativo da culpa, está 

condicionada à existência, no plano naturalístico da conduta, de uma ação 

ou omissão que constitui a base do resultado lesivo. Não há 

responsabilidade civil sem determinado comportamento humano contrário à 

ordem jurídica.” (In, Rui Stocco, Tratado de Responsabilidade Civil, Editora 

Revista dos Tribunais, 5º Edição, São Paulo, 2001, página 95). STJ. 

Recurso especial. Prova. Produção. Convicção do Juiz. Considerações do 

Min. Luis Felipe Salomão sobre o tema. CPC, arts. 333 e 541. Lei 

8.038/1990, art. 26. «... Certamente, prova é todo meio destinado a firmar a 

convicção do juiz sobre a verdade dos fatos alegados pelas partes em 

juízo. Assim, proferida decisão, de forma fundamentada, não há falar em 

violação aos termos do artigo 333 do CPC, pois cabe ao órgão julgador 

determinar as provas que julgar necessárias, indeferindo aquelas que, de 

acordo com a sua livre convicção, não forem úteis ou não se prestarem à 

solução da lide, como é o caso em questão. ...» (Min. Luis Felipe Salomão). 

(STJ - Rec. Esp. 663.356/2010 - SP - Rel.: Min. Luis Felipe Salomão - J. em 

19/08/2010 - DJ 14/10/2010 - Doc. LEGJUR 118.1251.6000.3400). (art. 333 

do CPC, atual art. 373 do NCPC). Nesta condição, inexistindo ou não 

comprovando satisfatoriamente a conduta culposa das Requeridas, a 

improcedência neste caso da ação se impõe. Ademais, mesmo tendo sido 

decretada a revelia das partes no Id. 11921242, os documentos juntados 

aos autos, bem como as alegações do autor não tem o condão de 

comprovar a ilegalidade da conduta das Requeridas, haja vista que a nota 

fiscal juntada aos autos está de forma ilegível. Posto isto, opino pelo 

JULGAMENTO IMPROCEDENTE desta reclamação. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de 

sentença a Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza 

Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema 

PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010052-98.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LEONCIO VIEIRA DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. (REQUERIDO)

 

Processo nº. 8010052-98.2017.8.11.0014 Requerente: Leoncio Vieira da 

Silva Filho Requeridos: Morro da Mesa Concessionária S.A. Vistos, etc. 

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação 

no Id. 8117013, e o Requerente impugnou – Id. 8123258, ambos dentro do 

prazo legal, conforme certificado – Id. 8127454. Fundamento e decido. 

Trata-se a presente Ação de Reparação de Danos Materiais c.c. Danos 

Morais proposta por Leoncio Vieira da Silva Filho em desfavor de Morro da 

Mesa Concessionária S.A. A parte autora alega em síntese que é 

proprietário do veículo Placa OAQ-8204 Poxoréu/MT, e que no dia 

10.03.2017 quando retornava para a cidade de Poxoréu, por volta de 

15h:30min, seu veículo foi atingido por pedras o que ocasionou a quebra 

de seu para-brisa, conforme anexa documentos ao Id n. 7214804, alega 

que deste ocorrido registro a ocorrência através do protocolo 26667 

(atendente Luana) Id. n. 7214810, e pleiteou para a Requerida a reparação 

do dano/ressarcimento ocasionado em seu veículo, entretanto a parte 

Requerida indeferiu o seu requerimento. Alega mais que após o 

indeferimento efetuou a troca do para-brisa, cujo valor foi de R$ 290,00, e 

por não conseguir obter a solução administrativa, não restou alternativa e 

ajuizar a presente demanda. Realizada a audiência de conciliação em 

05.06.2017, Id. n. 8037588, a parte Requerida propôs ao Requerente o 

pagamento a título de dano material o valor de R$ 290,00, o qual não foi 

aceito pela parte Requerente, tendo assim o feito o seu trâmite legal. Por 

sua vez, a parte Requerida apresentou contestação – Id. 8117013, e em 

suma contesta pela falta de provas, tendo em vista que a parte não 

comprova o direito, haja vista que apresenta nos autos apenas 

orçamentos de uma suposto dano e os comprovantes de passagem na 

rodovia, não comprovando o nexo causal e os danos alegados, contesta 

mais que no relatório de rota e no relatório de vistoria, anexados aos autos 

– Id. n. 8117020, comprovam que a via estava em perfeitas condições, 

sem buracos ou pedras que pudessem ocasionar o dano alegado pela 

parte, e ao final contesta pela improcedência da ação. Contudo, na 

impugnação a contestação – Id. 8123258, a parte Requerente, impugna as 

imagens das quais não são do local, tendo em vista que o local onde 

ocasionou estava efetuando reformas, impugna mais pela má prestação 
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dos serviços, bem como que tentou resolver administrativamente, porém 

sem êxito, e ao final pleiteia pelo julgamento antecipado da lide e pela 

procedência da ação. Pois muito bem, analisando a documentação 

acostada aos autos, vislumbro que de fato o para-brisa do veículo placa 

OAQ 8204 foi danificado, conforme consta nas fotos anexas no Id. 

8117035 (dados do incidente), bem como analisando a documentação 

apresentada nos Ids. ns. 7214804; 7214806 e 7214810, observo que a 

parte Requerente não juntou aos autos documentos do veículo para 

demonstrar que o veículo lhe pertence ou pertence a sua genitora Julinda 

A. Vieira, pois o mesmo apenas alega que o veículo pertence a sua 

genitora, não comprovando de fato a propriedade do veículo para pleitear 

o dano sofrido, bem como o ressarcimento, razão pela qual cabível o 

artigo 373, inciso I, do NCPC, ônus da prova incumbe ao autor dos fatos 

constitutivos do seu direito. Desse modo, a parte autora tão somente alega 

os fatos e junta documentos dos quais não comprovam os fatos 

constitutivos do seu direito, ou seja, deixou de juntar aos autos 

comprovante de propriedade do veículo, para demonstrar a pretensão 

arguida pela indenização. Neste caso, o Requerente deixou de comprovar 

os fatos constitutivos do seu direito. “O elemento primário de todo ilícito é 

uma conduta humana e voluntária no mundo exterior. Esses ilícitos, como 

atentado a um bem juridicamente protegido, interessa à ordem normativa 

do Direito justamente porque produz um dano. Não há responsabilidade 

sem um resultado danoso. Mas a lesão a bem jurídico cuja existência se 

verificará no plano normativo da culpa, está condicionada à existência, no 

plano naturalístico da conduta, de uma ação ou omissão que constitui a 

base do resultado lesivo. Não há responsabilidade civil sem determinado 

comportamento humano contrário à ordem jurídica.” (In, Rui Stocco, 

Tratado de Responsabilidade Civil, Editora Revista dos Tribunais, 5º 

Edição, São Paulo, 2001, página 95). STJ. Recurso especial. Prova. 

Produção. Convicção do Juiz. Considerações do Min. Luis Felipe Salomão 

sobre o tema. CPC, arts. 333 e 541. Lei 8.038/1990, art. 26. «... 

Certamente, prova é todo meio destinado a firmar a convicção do juiz 

sobre a verdade dos fatos alegados pelas partes em juízo. Assim, 

proferida decisão, de forma fundamentada, não há falar em violação aos 

termos do artigo 333 do CPC, pois cabe ao órgão julgador determinar as 

provas que julgar necessárias, indeferindo aquelas que, de acordo com a 

sua livre convicção, não forem úteis ou não se prestarem à solução da 

lide, como é o caso em questão. ...» (Min. Luis Felipe Salomão). (STJ - Rec. 

Esp. 663.356/2010 - SP - Rel.: Min. Luis Felipe Salomão - J. em 19/08/2010 

- DJ 14/10/2010 - Doc. LEGJUR 118.1251.6000.3400). (art. 333 do CPC, 

atual art. 373 do NCPC). Nesta condição, inexistindo ou não comprovando 

satisfatoriamente a conduta culposa da Requerida, a improcedência neste 

caso da ação se impõe. Posto isto, opino pelo JULGAMENTO 

IMPROCEDENTE desta reclamação. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de sentença a 

Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga 

SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010041-69.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO TUNES FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0019365A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMILSON CARLOS SILVA TERRES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: JULIO TUNES FILHO Parte Ré: EXECUTADO: 

EDEMILSON CARLOS SILVA TERRES VISTO, Ante o pedido da petição de 

ID 12273895, considerando que a Lei 9.099/95 em seu artigo 18, parágrafo 

2º dispões que “não se fará a citação por edital”, INDEFIRO o pedido de 

citação por edital formulado pelo promovente. Atenta, aos autos verifico 

que no ID 12500322, foi juntado ofício da operadora vivo, com possíveis 

novos endereços do promovido, que até então não foram realizadas 

diligências para sua localização nesses novos endereços. Desta feita, 

intime-se o promovente para requerer o que entender de direito no prazo 

de 05 (cinco) dias. Cumpra-se expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 03 

de abril de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010042-88.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVAN BRAGA VAZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0019365A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ OAB - RJ0201080A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Parte Autora: EXEQUENTE: 

GEOVAN BRAGA VAZ Parte Ré: EXECUTADO: VIA VAREJO S/A VISTO, 

Trata-se de requerimento de cumprimento de sentença intentado por 

GEOVAN BRAGA VAZ em face de VIA VAREJO S/A, todos devidamente 

qualificados nos autos. INTIME-SE a parte vencida para que cumpra a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando advertida que o 

descumprimento acarretará a incidência de multa, no percentual de 10% 

(dez por cento) sobre o montante da condenação. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Poxoréu – MT, 02 de abril de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010059-90.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OLIVEIRA DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT0007666S-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: MARIA OLIVEIRA DO PRADO Parte Ré: 

REQUERIDO: OI S/A VISTO, Certificada a tempestividade, RECEBO o 

recurso na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95 e, em tempo, defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça à parte recorrente, eis que 

preenchidos os requisitos legais. INTIME-SE a parte apelada para 

apresentação das contrarrazões, no prazo legal. Após, ENCAMINHEM-SE 

os autos para a Turma Recursal do Tribunal de Justiça deste Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu – MT, 04 de abril de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010193-88.2015.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEI BATEMARQUE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA PAZ FERREIRA MOURA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: SHIRLEI BATEMARQUE PEREIRA Parte Ré: 
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REQUERIDO: MARIA DA PAZ FERREIRA MOURA RODRIGUES VISTO, 

INTIMEM-SE as partes acerca do retorno dos autos a este Juizado 

Especial Cível. Após, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem 

manifestação, certifique-se, remetendo-se, em seguida, os autos AO 

ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu – MT, 03 de abril de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010040-21.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR BELTON CARR DE MUZIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM OAB - MT0012413S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA COPETTI OAB - MT0015746A-B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

VALDEMIR RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)

ANA CAROLINA LOPES DE MUZIO (TERCEIRO INTERESSADO)

LEANDRO RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ARTHUR BELTON CARR DE MUZIO Parte Ré: 

REQUERIDO: MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. VISTO, 

INTIMEM-SE as partes acerca do retorno dos autos a este Juizado 

Especial Cível. Após, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem 

manifestação, certifique-se, remetendo-se, em seguida, os autos AO 

ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu – MT, 03 de abril de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010321-11.2015.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

SANDRA MARA ALVES ARANA FRANZAO OAB - MT0018597A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: MAGNO GOMES DE OLIVEIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTO, DEFIRO o pedido de renúncia da causídica 

(ID nº 12278264). Assim, proceda-se a Sra. Gestora do Juizado Especial 

os atos necessários para, a substituição da representante judicial no 

sistema do PJE. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 03 de 

abril de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010019-11.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FRANCISCA DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: CLAUDIA FRANCISCA DE SOUZA OLIVEIRA Parte 

Ré: REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. VISTO, 

Certificada a tempestividade, RECEBO o recurso na forma do art. 43 da Lei 

nº 9.099/95 e, em tempo, defiro os benefícios da gratuidade da justiça à 

parte recorrente, eis que preenchidos os requisitos legais. INTIME-SE a 

parte apelada para apresentação das contrarrazões, no prazo legal. 

Após, ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal do Tribunal de 

Justiça deste Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 04 de abril de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010003-57.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ADOLFO FERNANDES CATALA NETO (REQUERENTE)

OFERTAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO BENEDITO DA CONCEIÇÃO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ADOLFO FERNANDES CATALA NETO, OFERTAO 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP Parte Ré: REQUERIDO: 

CRISTIANO BENEDITO DA CONCEIÇÃO VISTO, Em sede da audiência 

conciliatória, a parte requerente pugnou pela suspensão do feito por 60 

(sessenta) dias, a fim de que durante esse período seja quitado os débitos 

discutidos. Destarte, não havendo qualquer causa que obsta o 

acolhimento do pleito, DEFIRO o pedido o sobrestamento do feito, na forma 

requerida, pelo período de 60 (sessenta) dias. Após o transcurso 

temporal, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo legal, promova os 

atos necessários ao regular processamento do feito, sob pena de 

extinção e arquivamento. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – 

MT, 04 de abriu de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010299-50.2015.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE CARVAO NOSSA TRADICAO EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO DALLOCA DE PAULA OAB - MT0020075A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JADE ROSSINE NUNES SILVA (REQUERIDO)

YURI CAIUBI DE SOUZA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON CESAR SILVA MORAES OAB - MT0005629A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: COMERCIO DE CARVAO NOSSA TRADICAO EIRELI 

- ME Parte Ré: REQUERIDO: YURI CAIUBI DE SOUZA SILVA, JADE 

ROSSINE NUNES SILVA VISTO, Ante o teor da certidão de id. 12427241, 

intime-se o requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo legal, 

requerendo o que entender lhe seja de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Poxoréu/MT, 04 de abril de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010040-84.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

TAINARA XAVIER GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMARA XAVIER ALVES OAB - MT0019928A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010040-84.2017.8.11.0014; Valor causa: R$ 27.315,76; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: TAINARA XAVIER GONCALVES 

Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A VISTO, Certificada a 

tempestividade, RECEBO o recurso na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95. 

INTIME-SE a parte apelada para apresentação das contrarrazões, no 

prazo legal. Após, ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal do 

Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 02 de 

abril de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010028-41.2015.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA GONCALVES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA OAB - MT0009565A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

8010028-41.2015.8.11.0014; Valor causa: R$ 12.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: NUBIA GONCALVES VIEIRA Parte Ré: REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTO, 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de 

indenização por danos morais e tutela antecipada ajuizada por NUBIA 

GONÇALVES VIEIRA em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que após julgada a ação, as partes 

informaram a realização de acordo. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. De início, necessário 

registrar que a prolação de sentença nos presentes autos não impede que 

as partes transijam, de forma a por fim ao litígio, porquanto nos termos do 

art. 139, inc. V do CPC compete ao juiz “promover, a qualquer tempo, a 

autocomposição”. Da exegese do referido artigo pode se extrair a 

conclusão de que a celebração de acordo entre os litigantes é possível 

até mesmo empós o trânsito em julgado da sentença, cabendo ao Juiz o 

enfoque dos termos do ajuste e sua homologação. Aliás, é preciso 

ressaltar o nítido propósito do legislador em incentivar a composição 

amigável em se tratando de direitos disponíveis, de sorte que havendo 

acordo entre as partes, ele deve ser objeto de apreciação e, se for o 

caso, de homologação pelo Juízo. Assim, sendo disponíveis os direitos 

pleiteados pelas partes, e estando os ilustres advogados investidos de 

poderes bastantes, o caso é o de homologação do acordo. Diante do 

exposto, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo entabulado entre as partes, nos termos da minuta retro juntada, e, 

por consequência, DECLARO EXTINTO o presente feito, com RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inc. III, “b”, do CPC. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, certifique-se, remetendo, em 

seguida, os autos ao arquivo, com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 02 de abril de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010244-02.2015.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DENISVALDO APARECIDO BULHOES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELEN CRISTINA CARDOSO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: DENISVALDO APARECIDO BULHOES Parte Ré: 

EXECUTADO: SUELEN CRISTINA CARDOSO DE SOUZA DECISÃO VISTO, 

Trata-se de cumprimento de sentença, intentado por DENISVALDO 

APARECIDO BULHÕES em face de SUELEN CRISTINA CARDOSO DE 

SOUZA, onde pugna o exequente pela expedição de mandado de penhora 

e avaliação de 01 (um) celular e 01 (uma) aliança de ouro, conforme 

certidão de ID 10444477. Pois bem. Defiro o pedido de ID 10444477, assim 

DETERMINO: 1 - A expedição do mandado de penhora e avaliação dos 

bens indicados, sendo que deverá ser lavrado o devido termo conforme 

determinam os artigos 838 e 872 do Código de Processo Civil. 2 – Após, 

intime-se a executada, conforme preceitua o artigo 841 e seguintes do 

CPC, para apresentar eventual impugnação ao auto de penhora e 

avaliação no prazo de 10 dias. 3 - Recaindo a penhora sobre bem imóvel 

ou direito real sobre imóvel, deverá ser intimado também o cônjuge do 

executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de 

bens, nos termos do artigo 842 do CPC. 4 – Inexistindo impugnação, 

intime-se o exequente para que se manifeste. 5 – Desde já fica autorizado 

o arrombamento do imóvel, conforme artigo 846 do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 02 de abril de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 13/2018- CNPar

A Excelentíssima Senhora Doutora Cristhiane Trombini Puia Baggio, MMª. 

Juíza de Direito Diretora do Fórum da Comarca de São José do Rio Claro, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

 RESOLVE:

 RETIFICAR em parte a Portaria nº 11/2018-CNPar – DJE nº 10211, onde se 

lê Gestora Judiciária III , fazer constar  Gestora Administrativa III.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao 

Departamento de Recursos Humanos do E. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso.

 São José do Rio Claro, 09 de março de 2018.

 Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Juíza de Direito Diretora do Foro

Edital

EDITAL N.º 003/2018-DF.

A Excelentíssima Senhora Doutora CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO, 

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de São José do Rio Claro, no 

uso das atribuições legais, na forma da lei e em conformidade com as 

Resoluções nºs 008/2011/PRES/TPO e 020/2014/TP e dos Editais nºs 

014/2012-GSCP, 001/2018-DF, 002/2018-DF e da Portaria nº 

668/2015-PRES, torna público A DATA E O LOCAL PARA APLICAÇÃO 

DAS PROVAS para o Recrutamento de Estagiário de Ensino Médio da 

Comarca de São José do Rio Claro, sendo o dia 22.04.2018 (domingo), das 

09:00 às 12:00 horas, a realizar-se na Escola Estadual "Domingos 

Briante", sito à Rua: Santa Catarina – Centro – São José do Rio Claro – MT.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente 

Edital, que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico e no átrio do 

Fórum.

Cumpra-se.São José do Rio Claro, 04 de abril de 2018.

Cristhiane Trombini Puia Baggio. Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 69906 Nr: 1063-85.2017.811.0033

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CSA, CRS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA MULARI NASSAR 

NOBRE - OAB:14930 MT

 Devolução dos autos (Vista)

CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n° 15/2018 – CGJ, Ofício Circular n° 89/2018, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar Vossa Senhoria, na 

qualidade de advogado, para devolução dos processos que excederam o 

prazo legal de carga, para realização da correição nos dias 05 e 

06/04/2018, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

do artigo 196 do CPC, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 73191 Nr: 2623-62.2017.811.0033

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HGFC, VSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Devolução dos autos (Vista)

CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n° 15/2018 – CGJ, Ofício Circular n° 89/2018, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar Vossa Senhoria, na 

qualidade de advogado, para devolução dos processos que excederam o 

prazo legal de carga, para realização da correição nos dias 05 e 

06/04/2018, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

do artigo 196 do CPC, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 25409 Nr: 2644-19.2009.811.0033

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HJR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Devolução dos autos (Vista)

CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n° 15/2018 – CGJ, Ofício Circular n° 89/2018, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar Vossa Senhoria, na 

qualidade de advogado, para devolução dos processos que excederam o 

prazo legal de carga, para realização da correição nos dias 05 e 

06/04/2018, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

do artigo 196 do CPC, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 75721 Nr: 3675-93.2017.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS NASCIMENTO DE LIMA, PAULO CEZAR 

ALVES DO NASCIMENTO, LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DOS ANJOS SILVA 

JUNIOR - OAB:23667/O

 Intimo os patronos dos réus para que tomem ciência da audiência, no dia 

10/04/2018 às 13:30 horas, a ser realizada no juízo deprecado de 

Cuiabá-MT, da carta precatória de código 513308.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 20695 Nr: 538-21.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO JOSÉ RIBEIRO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PAULA TANSSINI 

RODRIGUES SILVA - OAB:10361, Gabriela Cocco Busanello - 

OAB:9770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que tome ciência da perícia agendada para o 

dia 28/04/2018 às 07:00 horas, na Av. Tancredo de Almeida Neves, 

635-W Centro, Tangará da Serra-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 68010 Nr: 3399-96.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO VELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Visto.

Considerando a ausência do requerente, devidamente justificada por seus 

patronos (viagem a trabalho para a cidade de Brasnorte/MT), redesigno o 

ato para o dia 20 (vinte) de junho de 2018 às 14h45min.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 71034 Nr: 1670-98.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DOS SANTOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Visto.

Considerando a ausência da parte requerente, bem como de seu patrono, 

em que pese devidamente intimado (fls. 60), intime-se pessoalmente a 

parte requerente para impulsionar o feito no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção do processo.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65710 Nr: 2128-52.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO CESAR RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS ajuizada por EDUARDO CÉSAR RIBEIRO, em face de MUNICÍPIO 

DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para o fim de declarar o direito do requerente ao 

recebimento do adicional de insalubridade no grau de 20% por cento, de 

agosto de 2011 até 21/01/2014, utilizando-se como indexador para o 

pagamento do adicional o salário mínimo da data do direito pleiteado, 

corrigidos monetariamente pelo INPC, bem como acrescidos dos juros 

moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês a partir de agosto de 

2011.Atenta ao princípio da sucumbência, tendo em vista que a parte 

autora decaiu de parte de seu pedido distribuo o pagamento das custas e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102305/4/2018 Página 506 de 689



despesas processuais entre as partes, na base de 50% para cada qual, 

sendo que cada uma arcará com os honorários de seus constituídos, nos 

termos do artigo 86, do Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Oportunamente e certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se. São José do Rio Claro – MT, 03 de abril de 2018.CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 58050 Nr: 146-37.2015.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A M VIEIRA ROSA ME, ADRIANO MIGUEL 

VIEIRA ROSA, ALDO ZACARIAS ROSA FILHO, TANIA REGINA VIEIRA 

ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 14.176-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 146-37.2015.811.0033 – Cód. 58050

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA 

DEVEDOR SOLVENTE promovida por BRADESCO LEASING S/A 

ARRENDAMENTO MERCANTIL em face de A M VIEIRA ROSA ME, 

ADRIANO MIGUEL VIEIRA ROSA, ALDO ZACARIAS ROSA FILHO E TÂNIA 

REGINA VIEIRA SOUZA, todos suficientemente qualificados nos autos.

À fl. 60 o exequente informou que os executados efetuaram o pagamento 

do débito, pugnando, assim, pela extinção da presente ação, bem como 

pela baixa do RENAJUD e comunicação aos órgãos competentes para as 

devidas baixas.

RELATEI.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da liquidação integral dos valores em execução, e com fundamento 

no artigo 924, inciso II c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTA a fase executória do presente feito, com resolução de 

mérito.

Levante-se eventuais penhoras e/ou quaisquer atos constritivos 

efetuados nos presentes autos, expedindo-se o necessário para a devida 

baixa, inclusive no Detran e Serasa.

Custas pela parte executada.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Oportunamente, arquive-se.

São José do Rio Claro, 03 de abril de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29291 Nr: 40-17.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA CRINCHEV SALMAZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Visto.

 Mantenho os autos conclusos para sentença.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 24565 Nr: 1809-31.2009.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLECIO SCHWADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:9.993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PAULA TANSSINI 

RODRIGUES SILVA - OAB:10361

 Impulsionamento por Certidão

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte executada para 

apresentar pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias.

São José do Rio Claro - MT, 3 de abril de 2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 53026 Nr: 2452-47.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLÁVIO JOSÉ DA SILVA, GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDINALVA BATISTA SERGIO, MARLENE DE 

LIMA, VALDENORA TEIXEIRA LIMA PADILHA, MARIA JOSE LIMA DOS 

SANTOS, MARIA DE LURDES ALVES, VALDILEI TEIXEIRA LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLAVIO JOSE DA SILVA - 

OAB:13.991/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA FIASCHI MOREIRA - 

OAB:12639-E, JOÃO RICARDO MOREIRA - OAB:7881/MT

 Autos nº 2452-47.2013.811.0033 – Cód. 53026

Vistos.

 Cumpra-se a decisão proferida nos autos apensos.

São José do Rio Claro – MT, 03 de abril de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54463 Nr: 299-07.2014.811.0033

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NRC, MFCA, PMCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EHGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 Devolução dos autos (Vista)

CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n° 15/2018 – CGJ, Ofício Circular n° 89/2018, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar Vossa Senhoria, na 

qualidade de advogado, para devolução dos processos que excederam o 

prazo legal de carga, para realização da correição nos dias 05 e 

06/04/2018, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

do artigo 196 do CPC, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29319 Nr: 68-82.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUE QUIRINO BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Visto.

Defiro o pedido postulado pela patrona da parte autora e redesigno a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 15 (quinze) de agosto de 

2018 às 15h00min.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 8802 Nr: 576-72.2004.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNEMBERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO LEITE DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102305/4/2018 Página 507 de 689



OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5849-MT, SÓCRATES GIL SILVEIRA MELO - OAB:2269-A

 Devolução dos autos (Vista)

CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n° 15/2018 – CGJ, Ofício Circular n° 89/2018, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar Vossa Senhoria, na 

qualidade de advogado, para devolução dos processos que excederam o 

prazo legal de carga, para realização da correição nos dias 05 e 

06/04/2018, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

do artigo 196 do CPC, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 72479 Nr: 2361-15.2017.811.0033

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSC, AVCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA CRISTINE CAETANO 

DA ROSA - OAB:16119

 Devolução dos autos (Vista)

CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n° 15/2018 – CGJ, Ofício Circular n° 89/2018, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar Vossa Senhoria, na 

qualidade de advogado, para devolução dos processos que excederam o 

prazo legal de carga, para realização da correição nos dias 05 e 

06/04/2018, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

do artigo 196 do CPC, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52439 Nr: 1733-65.2013.811.0033

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 Devolução dos autos (Vista)

CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n° 15/2018 – CGJ, Ofício Circular n° 89/2018, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar Vossa Senhoria, na 

qualidade de advogado, para devolução dos processos que excederam o 

prazo legal de carga, para realização da correição nos dias 05 e 

06/04/2018, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

do artigo 196 do CPC, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 7346 Nr: 1465-60.2003.811.0033

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIMAS CELLONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO AUGUSTO DA SILVA, MARIA 

SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 Devolução dos autos (Vista)

CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n° 15/2018 – CGJ, Ofício Circular n° 89/2018, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar Vossa Senhoria, na 

qualidade de advogado, para devolução dos processos que excederam o 

prazo legal de carga, para realização da correição nos dias 05 e 

06/04/2018, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

do artigo 196 do CPC, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 26463 Nr: 336-73.2010.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDA MARIA MENDES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Visto.

Defiro o pedido postulado pela patrona da parte requerente e redesigno a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 15 (quinze) de agosto de 

2018 às 15h45min.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 15485 Nr: 609-91.2006.811.0033

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Devolução dos autos (Vista)

CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n° 15/2018 – CGJ, Ofício Circular n° 89/2018, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar Vossa Senhoria, na 

qualidade de advogado, para devolução dos processos que excederam o 

prazo legal de carga, para realização da correição nos dias 05 e 

06/04/2018, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

do artigo 196 do CPC, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29367 Nr: 116-41.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELI MARIM ALVAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Visto.

OFICIE-SE ao INSS para informar se a concessão do benefício informado 

às fls. 104 é administrativa.

Após, conclusos.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52218 Nr: 1449-57.2013.811.0033

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Devolução dos autos (Vista)

CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n° 15/2018 – CGJ, Ofício Circular n° 89/2018, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar Vossa Senhoria, na 

qualidade de advogado, para devolução dos processos que excederam o 

prazo legal de carga, para realização da correição nos dias 05 e 

06/04/2018, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

do artigo 196 do CPC, conforme preceitua a CNGC/TJMT.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 73028 Nr: 2559-52.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOAP, GAP, AA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Devolução dos autos (Vista)

CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n° 15/2018 – CGJ, Ofício Circular n° 89/2018, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar Vossa Senhoria, na 

qualidade de advogado, para devolução dos processos que excederam o 

prazo legal de carga, para realização da correição nos dias 05 e 

06/04/2018, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

do artigo 196 do CPC, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29571 Nr: 319-03.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA CRISTINA DE LIMA FLAVIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Visto.

Defiro o pedido postulado pela patrona da parte autora e redesigno a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 15 (quinze) de agosto de 

2018 às 15h15min.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 8266 Nr: 83-95.2004.811.0033

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS GUIMARÃES, IDE GONSALVES 

GUIMARÃES, REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI DE MORAES, DIRCEU CORREA DE 

MORAES, RUBENS DIAS, AMELIA JUNCO DIAS, WANDERLEY STRUZIATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, LAURO MARVULLE - OAB:3.110-MT, MARCELO 

LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A MT, SÓCRATES GIL 

SILVEIRA MELO - OAB:2269-A

 Devolução dos autos (Vista)

CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n° 15/2018 – CGJ, Ofício Circular n° 89/2018, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar Vossa Senhoria, na 

qualidade de advogado, para devolução dos processos que excederam o 

prazo legal de carga, para realização da correição nos dias 05 e 

06/04/2018, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

do artigo 196 do CPC, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 69349 Nr: 708-75.2017.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS TESSELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DU PONT DO BRASIL S. A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/O

 Devolução dos autos (Vista)

CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n° 15/2018 – CGJ, Ofício Circular n° 89/2018, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar Vossa Senhoria, na 

qualidade de advogado, para devolução dos processos que excederam o 

prazo legal de carga, para realização da correição nos dias 05 e 

06/04/2018, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

do artigo 196 do CPC, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 33436 Nr: 1626-55.2012.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MINERVINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Visto.

Considerando a decisão de fls. 133-verso, desnecessária a realização da 

audiência com oitiva das testemunhas, já que o retorno dos autos da 

Instância Superior deu-se tão somente para que a parte autora 

formalizasse o requerimento administrativo, cujo documento encontra-se 

às fls. 146/148.

Mantenho os autos conclusos para sentença.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 20414 Nr: 245-51.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DA CONCEIÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Visto.

Defiro o pedido postulado pela patrona da parte requerente e redesigno a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 15 (quinze) de agosto de 

2018 às 15h30min.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se”.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 58249 Nr: 276-27.2015.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIRO FERREIRA RODRIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO ALVES, LUTI ELENA LUPI ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): APARECIDO ALVES, Cpf: 38794381968, 

Rg: 2130709, brasileiro(a), casado(a), comerciante e atualmente em local 

incerto e não sabido LUTI ELENA LUPI ALVES, Cpf: 42454409968, 

brasileiro(a), casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: ADAIRO FERREIRA RODRIGO , brasileiro, [...] vem, mui 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102305/4/2018 Página 509 de 689



respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fundamento no 

art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, e art. 941 a945 do CPC, ajuizar 

a presente AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA em face de 

APARECIDO ALVES, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG 

2.130.709 SSP/PR e do CPF 387.943.819-68; e LUTI ELENA LUPI ALVES, 

brasileira, casada, comerciante, portadora do CPF 424.544.099-68, ambos 

residentes e domiciliados na Avenida Doutor Alexandre Rasgulaeff, nº 

247, Bairro: Centro, Cidade: Maringá/PR, pelos fatos e fundamentos a 

seguir expostos. [...] 2. DOS FATOS: O requerente vem mantendo a 

posse, com “animus domini”, sobre o imóvel situado na Rua Jucimeira, 64, 

Bairro: Jardim Planalto, Cidade: São José do Rio Claro-MT, com as 

seguintes especificações: “ terreno urbano sob nº 06 da quadra nº 04 do 

loteamento São José do Rio Claro, [...] 5. DO PEDIDO: Ante o exposto 

requer: [...] b) a citação dos Requeridos no endereço informado no 

preâmbulo para, querendo e no prazo legal, apresentar resposta, sob 

pena de incorrer nos efeitos da revelia, nos termos do art. 319 do Código 

de Processo Civil; c) Citação dos confinantes [...] Dá-se a causa o valor 

de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Nestes termos, pede 

Deferimento.

Despacho/Decisão: Autos nº 276-27.2015.811.0033 – Cód. 

58249Vistos.Citem-se os requeridos por edital, consoante requerimento 

formulado pelo requerente às fls. 93/95.Cumpra-se.São José do Rio Claro 

– MT, 22 de novembro de 2017.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 05 de dezembro de 2017

Adriana de Souza Casavechia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 69777 Nr: 1006-67.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA ALIENDES LHOPES ME, MARCIA 

ALIENDES LHOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por Certidão

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

apresentar comprovante de pagamento da diligência do Oficial de Justiça 

para cumprimento do segundo ato no prazo legal.

São José do Rio Claro - MT, 4 de abril de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 57061 Nr: 2392-40.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VIRGILIO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno do AR de intimação da autarquia, intimo a parte 

autora para que impulsione o feito no prazo legal.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63367 Nr: 810-34.2016.811.0033

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 810-34.2016.811.0033 – Código 63367

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE INTERDITANDA: ARMELINDA DIDZE

PARTE INTERDITADA: DANIEL DIDZEC OLIVEIRA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/05/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 880,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA R. SENTENÇA DE INTERDIÇÃO proferida nos 

autos e a seguir resumo transcrita:

 SENTENÇA: (...) Pelo exposto, e mais que dos autos consta, em 

consonância com o parecer Ministerial, DECRETO A INTERDIÇÃO de Daniel 

Didzec Oliveira, devidamente qualificado nos autos, declarando-o 

absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e 

reger seu patrimônio, na forma do art 3º, II, do Código Civil. Nos termos do 

artigo 1.775, § 2º, do CC, nomeio-lhe como curadora plena a Requerente, 

Armelinda Didzec de Oliveira, igualmente qualificada, devendo prestar 

compromisso na forma do art. 759, I, do novo Código de Processo Civil, e 

observar as demais prescrições aplicáveis à espécie. Sem custas. 

Publique-se a sentença na forma prevista pelo art. 755, § 3º, do NCPC, e 

no artigo 9º, inciso III, do Código Civil, sob os benefícios da gratuidade 

judiciária. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Transitada em julgado e cumpridas as determinações acima explicitadas, 

arquive-se o processo com as anotações e baixas de estilo.

Eu, Maria Margareth Dias de Castro, digitei.

 São José do Rio Claro - MT, 3 de abril de 2018.

Hugo Cesar Canevari Junior

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 72531 Nr: 2381-06.2017.811.0033

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2381-06.2017.811.0033 – Código 72531

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: LUZIMAR ROCHA DE CASTRO

PARTE REQUERIDA: LEUDIMAR CARVALHO ROCHA

INTIMANDO: Interditado: Leudimar Carvalho Rocha, Cpf: 74265318134, Rg: 

19635776 SSP MT Filiação: Marilene Carvalho Rocha, data de nascimento: 

02/01/1982, brasileiro(a), natural de Itaituba-PA, solteiro(a), Endereço: Rua 

Espanha, 1284, Bairro: Jardim Europa, Cidade: Nova Maringa-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 12/06/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 937,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA R. SENTENÇA ABAIXO TRANSCRITA, onde 
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foi DECRETADA A INTERDIÇÃO de LEUDIMAR CARVALHO ROCHA, nos 

termos do artigo 3º, inciso II, do Código Civil:

SENTENÇA: Vistos etc. 1. Trata-se de Ação de Interdição c/c pedido de 

Tutela Antecipada ajuizada por LUZIMAR ROCHA DE CASTRO em face de 

LEUDIMAR CARVALHO ROCHA, devidamente qualificadas, aduzindo, em 

síntese, que a interditanda, que reside na companhia da autora, é 

portadora de atraso de desenvolvimento neuropsicomotor associado a 

epilepsia, moléstia que a tornou incapacitada para realizar as funções do 

dia a dia, no trabalho e na vida social. Em sede de tutela antecipada 

postulou sua nomeação como curadora da interditanda, ao argumento de 

que necessita requerer benefício previdenciário em favor da interditanda, 

o que exige que a autora a represente como curadora. Ao final requereu a 

concessão da tutela de urgência, a citação da interditanda, a intimação do 

Ministério Público, designação de perícia e a procedência da ação com a 

consequente decretação da interdição. Juntou documentos (fls. 08/18). Na 

decisão de fls. 19/20 foi deferida a tutela de urgência pretendida, 

nomeando a requerente como curadora provisória da interditanda, bem 

como determinada a realização de prova pericial. O laudo pericial foi 

juntado aos autos às fls. 29/35. Manifestação da requerente pugnando 

pelo julgamento antecipado da lide, com a procedência do pedido inicial à 

fl. 36. Às fls. 37/40 o Ministério Público Estadual apresenta manifestação 

pela procedência total dos pedidos constantes na exordial, requerendo a 

decretação da interdição da requerida, nomeando a requerente como sua 

curadora. É o relato do necessário. Fundamento e decido. 2. O pedido 

inicial deve ser julgado procedente. O feito já está maduro para ser 

decidido, sendo desnecessária realização de qualquer outra diligência. 

Saliento, inicialmente, que a ausência do interrogatório da interditanda não 

importa em nulidade do feito, haja vista a existência de prova robusta nos 

autos capazes de demonstrar que a interdição da requerida é a medida 

que se impõe. Vejamos o entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL 

- INTERDIÇÃO - INTERROGATÓRIO - AUSÊNCIA - CASO CONCRETO - 

POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. Por se tratar de medida 

excepcional, a interdição não pode prescindir de demonstração cabal da 

incapacidade do interditando. Se as provas colacionadas aos autos, 

notadamente o laudo pericial realizado com lisura por 'expert', autorizam a 

conclusão indubitável acerca da incapacidade do interditando, que não 

possui condições de gerir sua pessoa e seus bens, é possível prescindir 

da realização de interrogatório judicial, devendo desde logo ser decretada 

a  i n t e r d i ç ã o ” .  ( T J - M G  1 0 1 4 5 0 6 3 1 8 3 0 5 0 0 0 1 1  M G 

1.0145.06.318305-0/001(1), Relator: ARMANDO FREIRE, Data de 

Julgamento: 17/03/2009, Data de Publicação: 04/05/2009). Verifico que a 

requerida deve realmente ser interditada, pois, examinada, concluiu-se 

que apresenta anomalia que a impede de exercer, por si só, os atos da 

vida civil, de modo que se encontra desprovido de capacidade de fato. 

Compulsando os autos, verifica-se que o exame pericial concluiu que a 

interditanda é portadora de sequela de paralisia cerebral (CID G 80.9) e 

retardo mental profundo (CID F 73), sendo totalmente incapaz de reger sua 

pessoa e administrar seus bens, conforme laudo pericial de fls. 29/35. 

Desta feita, diante do resultado da perícia conclui-se que a interditanda 

encontra-se impedida de administrar sua própria vida. Nesse sentido, 

dispõe o artigo 1.767 do Código Civil, com a redação dada pela Lei 

13.146/2015, que estão sujeitos a curatela: I - Aqueles que, por causa 

transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; (...), o que é 

o caso da interditanda, razão pela qual merece acolhimento o pedido 

inicial. 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de 

Leudimar Carvalho Rocha, declarando-a relativamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III, do 

Código Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, 

nomeio-lhe curadora a Sra. Luzimar Rocha de Castro. Em obediência ao 

disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil e no art. 9º, III, do 

Código Civil, inscreva-se a presente decisão no Registro Civil e 

publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 3 (três) vezes, com 

intervalo de 10 dias. Sem custas ou honorários. Ciência à Defensoria 

Pública e ao Ministério Público. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, dando-se, inclusive, baixa na distribuição. 

Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Cumpra-se.

Eu, Maria Margareth Dias de Castro, digitei.

 São José do Rio Claro - MT, 3 de abril de 2018.

Hugo Cesar Canevari Junior

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63310 Nr: 780-96.2016.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE MATOS EMILIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/O

 Informo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado, que haverá 

audiência no Fórum de Sorriso/MT, na Segunda Vara Criminal no dia 

25/04/2018 às 09:15 horas.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 51432 Nr: 589-56.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE CARVÃO NOVA 

FRONTEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS EUGENIO - OAB:16674/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 589-56.2013.811.0033 – Código 51432

AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ - MT

EXECUTADO(A, S): INDUSTRIA E COMERCIO DE CARVÃO NOVA 

FRONTEIRA LTDA

CITANDO: Executado: Industria e Comercio de Carvão Nova Fronteira Ltda, 

CNPJ: 10214082000120, brasileiro(a), Endereço: Distrito de Brianorte, 

Cidade: Nova Maringa-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 06/03/2013

VALOR DO DÉBITO: R$ 4.608,94

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: (...) O Executado é devedor da importância de R$ 

1.933,52, referente a CDA nº 55/2012.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Maria Margareth Dias de Castro, digitei.

 São José do Rio Claro - MT, 3 de abril de 2018.

Hugo Cesar Canevari Junior

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 32729 Nr: 917-20.2012.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON EUGENIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR 

- OAB:8013/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 60 DIAS

AUTOS N.º 917-20.2012.811.0033 – Código 32729

ESPÉCIE: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

RÉU: ROBSON EUGENIO DA SILVA

INTIMANDO: Réu: Robson Eugenio da Silva, Filiação: Manoel Eugenio da 

Silva e Eli Aparecida Gonçalves da Silva, data de nascimento: 17/02/1981, 

brasileiro, natural de Navirai-MS, convivente, off set - art finalista, 

Endereço: Rua Roberto Carlos de Brólio, Apto. 03 - Residencial Tropical 

(Atras da Pref. Um, Bairro: Tropical, Cidade: Campo Novo do Parecis-MT.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 24/09/2012

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO RÉU acima qualificado, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: (...) 3. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão punitiva estatal contida na denúncia de fls. 06/09 para 

CONDENAR o acusado ROBSON EUGÊNIO DA SILVA, já qualificado, pela 

prática dos crimes de (i) estelionato simples [CP, art. 171, caput] e (ii) 

corrupção de menor [ECA, art. 244-B], em desfavor das vítimas 

Associação Agropecuária e Industrial de São José do Rio Claro e Evelin 

Jaqueline Leite Pereira, respectivamente, e ABSOLVER o referido acusado 

em relação ao crime de furto qualificado, com fundamento no artigo 386, III, 

do CPP. IV – Dosimetria: 4. Passo, por conseguinte, e destacadamente, à 

dosimetria da reprimenda penal, em obséquio ao princípio constitucional da 

individualização da pena (CF, art. 5º, inc. XLVI) e ao critério trifásico 

estabelecido no artigo 68 do Estatuto Repressivo. 4.1. Do Estelionato [art. 

171,caput, do CP] 1ª Fase: O réu ROBSON EUGÊNIO DA SILVA agiu com 

culpabilidade normal à espécie, não se revestindo o fato de 

reprovabilidade anormal, tendo o dolo sido regular ao tipo; seus 

antecedentes criminais não são maculados; nada foi apurado quanto a 

sua conduta social e a sua personalidade; os motivos do crime (lucro fácil) 

não repercutem negativamente ao acusado, porquanto inerente à espécie 

delitiva; as circunstâncias do crime são as relatadas nos autos, nada 

havendo que permitem a majoração; as consequências do crime não 

foram graves; ao passo que o comportamento da vítima em nada 

contribuiu para a prática delituosa. Sopesadas essas circunstâncias 

judiciais objetivas e subjetivas, denoto haver preponderância das 

favoráveis, e considerada a pena prevista para o crime de estelionato – 

reclusão, de 1 (um ) a 5 (cinco) anos e multa – reputo como necessário e 

suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena base 

no mínimo legal, isto é, no patamar de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa. 2ª Fase: Ausentes agravantes e atenuantes, razão pela qual 

mantenho a pena anteriormente dosada. 3ª Fase: Ausentes causas de 

aumento e diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena 

anteriormente dosada. Assim, fica o réu condenado de forma provisória à 

pena de 1 (UM) ANO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, pela prática do crime de 

estelionato simples, previsto no artigo 171, caput, do CP. 4.2. Da 

Corrupção de Menor [art. 244-B, do ECA] O réu ROBSON EUGÊNIO DA 

SILVA agiu com culpabilidade normal à espécie, uma vez que seu dolo não 

ultrapassou os limites da norma penal; seus antecedentes criminais não 

são maculados; nada foi apurado quanto a sua conduta social e a sua 

personalidade; os motivos do crime do crime são próprios do tipo; as 

circunstâncias do crime não são reprováveis; as consequências do crime 

não são graves; ao passo que o comportamento da vítima em nada 

contribuiu para a prática delituosa. Sopesadas essas circunstâncias 

judiciais objetivas e subjetivas, denoto haver preponderância das 

favoráveis e, considerada a pena prevista para o crime de corrupção de 

menor – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa – reputo como 

necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação 

da pena base no mínimo legal, isto é, em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa. 2ª Fase: Ausentes agravantes e atenuantes, razão pela qual 

mantenho a pena anteriormente dosada. 3ª Fase: Ausentes causas de 

diminuição ou aumento de pena, razão pela qual mantenho a pena 

anteriormente dosada. Assim, fica o réu condenado de forma provisória à 

pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do 

crime de corrupção de menor, previsto no artigo 244-B, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente. Em sendo aplicável ao caso a regra 

disciplinada no art. 69, do Código Penal, procedo ao somatório das 

reprimendas penais, razão pela qual FICA O RÉU DEFINITIVAMENTE 

CONDENADO A PENA DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, BEM ASSIM AO 

PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIAS-MULTA. V. Regime de Pena: 5. Deverá o 

réu cumprir a pena inicialmente em regime aberto, em razão do quanto 

prescrito no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal. VI. Benefícios 

Legais (Substituição de Pena, Suspensão Condicional da Pena): 6. 

Presentes os requisitos do art. 44 e §§ do CP, substituo a pena privativa 

de liberdade por duas (2) restritivas de direito, sendo 01 (uma) prestação 

de serviços à comunidade ou entidades públicas, cumprida na forma do 

art. 46 do CP, e 01 (uma) prestação pecuniária, a serem definidas pelo 

Juízo das Execuções Penais, tanto em relação ao tempo e valor das penas 

restritivas de direito, quanto as entidades a serem beneficiadas. VII. 

anutenção ou Imposição de Prisão Preventiva ou outra Medida Cautelar: 7. 

Deixo de decretar a prisão preventiva ou outra medida cautelar diversa da 

prisão, porquanto não se encontram presentes os motivos autorizadores 

da segregação cautelar, em especial, a garantia da ordem pública e a 

necessidade de aplicação da lei penal, notadamente, se se considerar o 

quantitativo da reprimenda penal imposta ao réu. VII. Valor Mínimo para 

Reparação dos Danos (CPP, art. 387, IV): 8. Deixo de arbitrar o valor 

mínimo para reparação dos danos causados pela infração, a teor do inciso 

IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, considerada a ausência de 

comprovado prejuízo (material ou moral) sofrido pela ofendida, bem como 

a ausência de pedido explícito nesse sentido. IX. Custas e Despesas 

Processuais e Honorários Advocatícios: 9. Deixo de condenar o réu no 

pagamento das custas e das despesas processuais, porque, apesar da 

condenação, foi assistido pela Defensoria Público. X. Providências Finais: 

10. Cumpra a Secretaria as seguintes providências: Antes do trânsito em 

julgado: a) INTIME-SE o réu por edital, com prazo de 60 (sessenta) dias 

(CPP, art. 392, § 1º), do inteiro teor da presente sentença, porque, a teor 

da decisão de fl. 121, que decretou a revelia do réu, encontra-se em local 

incerto e não sabido. b) CIENTIFIQUEM-SE os representantes do Ministério 

Público e da Defensoria Pública. Após o trânsito em julgado: a) INSIRA-SE 

no sistema conveniado ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato 

Grosso (SIEL), o teor desta condenação, nos termos do artigo 71, § 2º, do 

Código Eleitoral c/c artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. b) 

OFICIEM-SE aos Institutos de Identificação Criminal Nacional e Estadual, 

bem como aos Cartórios Distribuidores desta Comarca e de residência e 

nascimento do réu, para as anotações pertinentes. c) EXPEÇA-SE Guia de 

Execução Penal Definitiva, encaminhando-se à Vara de Execuções Penais 

competente. Cumpridas todas essas providências, arquivem-se os autos, 

com as anotações e baixas de estilo, inclusive, com baixa na distribuição. 

Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo. Intime-se e 

Cumpra-se..

Eu, Maria Margareth Dias de Castro, digitei.

 São José do Rio Claro - MT, 3 de abril de 2018.

Hugo Cesar Canevari Junior

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 22363 Nr: 2223-63.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMY CABOCLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSILANIA M. S. FERREIRA-ME "LÂNIA 

COSMÉTICOS), JOSILANIA M. S. FERREIRA, WILSON ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2223-63.2008.811.0033 – Código 22363

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: VALMY CABOCLO

PARTE RÉ: JOSILANIA M. S. FERREIRA-ME "LÂNIA COSMÉTICOS) e 

JOSILANIA M. S. FERREIRA e WILSON ALVES FERREIRA

CITANDO: Requerido: Wilson Alves Ferreira, Filiação: Manoel Ferreira 

Ramos e Alvanir Alves Ferreira, brasileiro, casado, empresario, portador 
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do RG nº 1388134, CPF nº 332.454.601-04, nascido em 19/12/1967, 

Endereço: Passagem José Leal Martins, 570 - Entre Trav. Barão do Triunfo 

e Trav Angustura, Bairro: do Marco, Cidade: Belém-PA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 31/10/2008

VALOR DA CAUSA: R$ 1.751,32

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: (...) O requerente recebeu no dia 03/06/2008, no 

período da tarde, uma comunicação do Cartório de Protesto e Tabelionato 

de São José do Rio Claro MTY de um apontamento para protesto, 

protocolo nº 33409.

DESPACHO: Vistos. Em virtude da remoção desta magistrada para a 

Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum– MT, conforme Ato n.º 

896/2017 - C.MAG, de 13 de julho de 2017, que passará a jurisdicionar a 

referida Vara a partir de 17 de julho de 2017, dado o acúmulo de trabalho 

que impossibilitou decidir/sentenciar nos autos, retorne o presente feito à 

Secretaria para posterior conclusão à nobre magistrada que assumirá a 

jurisdição nesta Comarca. Em atendimento ao princípio da economia 

processual, da economicidade, sustentabilidade e uso racional de insumos 

administrativos e ainda que todos os atos processuais lançados no 

sistema de automação processual são públicos e disponíveis na internet e 

no e-mail cadastrado no sistema “push” e ainda em atenção o aspecto 

ambiental, consigno que este apenas será lançado no “Apolo”, e pelas 

razões antes elencadas, não trará nenhum prejuízo às partes. Cumpra-se

Eu, Maria Margareth Dias de Castro, digitei.

 São José do Rio Claro - MT, 3 de abril de 2018.

Hugo Cesar Canevari Junior

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64279 Nr: 1283-20.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DOS SANTOS, LETICIA SANTOS 

PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 430,00 (quatrocentros e trinta reais). Outrossim, informo 

que o valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser 

expedida no seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > 

Guias > Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010354-75.2014.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. PEREIRA COMERCIO - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA NEVES DE SOUSA OAB - MT0014329A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

ELIAS JUNIOR SLOVINSKI (EXECUTADO)

 

Intimo Vossa Excelência para, no prazo da Lei, manifestar-se sobre o teor 

da r. certidão da Sra. Oficiala de Justiça.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 61443 Nr: 2448-39.2015.811.0033

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAREZ FOELLMER RAMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARI LEOBET JUNIOR - 

OAB:21919/O

 Intimo Vossa Excelência para que proceda a devolução dos autos 

retirados em carga rápida e que estão em Vosso poder com o prazo 

excedido.

Comarca de Vila Rica

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 027/2018-DF

O Doutor Carlos Eduardo de Moraes e Silva, Juiz Substituto Diretor do Foro 

desta Comarca de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, etc ......

Considerando que a servidora MARCIANI GANDOLFI, matricula 9820, 

Gestora Geral desta Comarca, estará em usufruto de compensatórias nos 

dias 06 e 09 de abril de 2018. Considerando que a servidora Anoene Silva 

Magalhães Pereira, matricula 11859, encontra-se lotada nesta Central de 

Administração, e já substituiu a gestão desta Diretoria;R E S O L V E:

Designar a servidora Anoene Silva Magalhães Pereira, Auxiliar Judiciária, 

matricula 11859, para exercer o cargo de Gestora Geral em substituição 

desta jurisdição, nos dias 06 e 09 de abril de 2018.P. R. Cumpra-se, 

encaminhando-se cópia ao Egrégio Tribunal de Justiça. Vila Rica - MT, 04 

de abril de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva-Juiz Substituto e 

Diretor do Foro

 PORTARIA Nº 026/2018-CA

O Doutor Carlos Eduardo de Moraes e Silva, MM. Juiz em Substituição e 

Diretor do Foro, desta Comarca de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais, etc ......

Considerando que a servidora, KARIN MATTE GARCIA Gestora Judiciária 

Substituta do Juizado Especial, Auxiliar Judiciaria, matrícula 8078, precisou 

ausentar-se de suas funções, ante estar acompanhando pessoa da 

família com problemas de deficiência física (AVCI);

Considerando que a servidora, PATRICIA RAQUEL SCHEFFLER M 

FERREIRA, Mat. 9333, Gestora Administrativa III, foi Gestora Judiciária 

Substituta do Juizado Especial por mais de 04 (quatro) anos, obtendo 

vasta experiência nos trabalhos a serem desenvolvidos naquele setor;

Considerando que tão somente, em casos esporádicos ou em períodos 

curtos em que a Gestora Titular de referida secretaria irá usufruir 

atestados médicos, pedidos de compensatórias pelo prazo de até 09 

(nove) dias, em que outro servidor se designado em substituição não 

receberá pela função;

Considerando que, em não sendo passível de prejuízo, os trabalhos 

desenvolvidos pela servidora PATRICIA RAQUEL SCHEFFLER M 

FERREIRA, Mat. 9333, Gestora Administrativa III se acumular em 

Substituição a Gestora Judiciaria Substituta do Juizado Especial, ante o 

diminuto numero de processos existentes naquela secretaria;R E S O L V 

E:Designar a servidora Patrícia Raquel Scheffler M. Ferreira, Técnica 

Judiciário-efetiva, matricula 9333, para exercer a função de confiança de 

Gestora Judiciária Substituta em Substituição no Juizado Especial, no 

período de 03 a 06 de abril de 2018.P. R. Cumpra-se, encaminhando-se 

cópia ao Egrégio Tribunal de Justiça. Vila Rica - MT, 04 de abril de 2018. 

Carlos Eduardo de Moraes e Silva - Juiz Substituto Diretor do Foro

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64780 Nr: 776-40.2018.811.0049

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 
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ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUDOESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. M. VELOSO & MATOS LTDA ME, ADRIANO 

MOTA VELOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 55780 Nr: 1864-84.2016.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO DA SILVA AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYDSON DA SILVA ARRUDA - 

OAB:11572/PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação das partes e seus 

advogados dos termos da parte dispositiva da decisão a seguir: É o 

relatório. Fundamento.

DECIDO. Neste momento processual, passo a fixar os seguintes pontos 

controvertidos:

- Quanto aos fundamentos jurídicos para a propositura da presente ação.

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, apontando a que fato controvertido se 

destina a provar, sob pena de indeferimento, ou para, no mesmo prazo, 

manifestarem concordância com o julgamento antecipado da lide. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 60695 Nr: 1522-39.2017.811.0049

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAGUAIA HEVEA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTE DE PEDRA ADMINISTRADORA DE BENS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO GOMES POLOTTO - 

OAB:230.351/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JÚNIOR - 

OAB:4.735/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação das partes e seus 

advogados para manifestar-se quanto ao laudo pericial de fls. 125/134.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64790 Nr: 783-32.2018.811.0049

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SEBASTIÃO GUIMARÃES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE VILA RICA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÂNGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECIDO.Em análise superficial, entendo presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação. Assim, recebo a petição inicial e 

determino o seu processamento.Inicialmente, quanto ao pedido de liminar, 

faz-se necessário registrar que na atual norma pertencente ao 

ordenamento jurídico brasileiro – Código de Processo Cível de 2015, foram 

estabelecidas como tutelas de emergência: satisfativa (tutela antecipada) 

e a cautelar, sendo ambas consideradas tutelas provisórias. Neste 

sentido, compete ao Magistrado, ao apreciar pedido de concessão de 

tutela de emergência, como apresentada e ora requerida, verifica, em nível 

de cognição sumária, se encontram presentes os requisitos autorizados 

(sem prejuízo dos demais requisitos específicos contido no artigo 12 da 

Lei Federal n° 7.347/85), quais sejam: juízo de probabilidade e perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o caput do 

artigo 300 do Código de Processo Cível, in verbis: "Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houve elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo.”Assim, é certo que pelo princípio do ônus da prova, quando 

alguém possui uma pretensão e deseja que a mesma seja reconhecida por 

meio da via jurisdicional, deve em regra provar o fato constitutivo do seu 

direito, e em caráter de tutela de urgência, deve demonstrar os requisitos 

autorizados para a sua concessão. Feita estas considerações e depois 

de detida análise dos autos, observo que os documentos colacionados à 

inicial não afastam a possibilidade de prejuízos a uma das partes caso 

seja de plano deferida a medida pretendida, bem como o seu deferimento 

poderia ter efeitos irreversíveis, pelo que indefiro por ora o pedido liminar 

formulado.Proceda-se a citação do requerido, na pessoa de seu 

representante legal, para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias, com as advertências e sob as penas da lei.Intime-se.Às 

providências, expedindo o necessário, COM URGÊNCIA. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 43228 Nr: 2549-33.2012.811.0049

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LIBERTY SEGUROS S/A, RADAR RIO SERVIÇOS DE 

ASSESSORIA COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS LAZARO RODRIGUES 

DE ARAUJO - OAB:107.297/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na exordial a fim 

de deferir a Liberty Seguros S.A., devidamente qualificada nos autos, a 

restituição do veículo supra descrito.Lavre-se termo de 

restituição.Intimem-se a parte autora e o MP. Notifique-se a autoridade 

policial.Trasladem-se cópias desta decisão e do termo de restituição para 

os autos principais (2020-14.2012.811.0049, Código 42337).Após, nada 

mais havendo, arquivem-se os presentes autos com baixa.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 48551 Nr: 37-72.2015.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TRIÂNGULO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I.F. NAVES-ME - SUPERMERCADO BOM 

PREÇO, ISAIAS FERREIRA NAVES, PRICILA CAMARGO CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adahilton de Oliveira Pinho - 

OAB:152.305/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por Banco 

Triângulo s/a em face de I.F. Naves-ME – Supermercado Bom Preço, Isaias 

Ferreira Naves e Pricila Camargo Correia, todos devidamente qualificados 

nos autos.

 Às fls. 60/61 juntou-se acordo extrajudicial celebrado entre as partes.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

 DECIDO.

Compulsando os autos, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo extrajudicial celebrado na petição de fls. 60/61, 

fazendo seus termos parte integrante desta decisão, com fundamento no 

artigo 515, inciso III, do Código de Processo Civil.

 Defiro ainda o pedido de suspensão do feito, com fulcro nos artigos 313, II 

e 922 do Código de Processo Civil, pelo prazo necessário para o 

cumprimento do acordo de fls. 60/61.

Após restar satisfeito o avençado no acordo retro, intime-se as partes 

para se manifestarem requerendo o que entenderem de direto.

Não havendo manifestação das partes, arquivem-se os autos.

Posto isso, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do art. 
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487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme avençado.

Determino a baixa de eventuais penhoras e restrições feitas nos 

presentes autos.

Após, o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64529 Nr: 589-32.2018.811.0049

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ORIGINAL DO AGRONEGÓCIO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADO HENRIQUE RODRIGUES BELEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO RIVELLI - OAB:297608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 48261 Nr: 1976-24.2014.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IRENI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERREIRA - 

OAB:29918/GO, Moises Ferreira Junior - OAB:46338/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Prov. 56/07, impulsiono os 

presentes autos, com a finalidade de intimar o patrono da requerente, para 

apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelção interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 43404 Nr: 643-71.2013.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO PIRES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA DE OLIVEIRA SILVA - 

OAB:16170A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 643-71.2013.811.0049 - Código: 43404

Vistos.

Considerando a certidão do oficial de justiça de fl.57 , bem como a 

manifestação de fl. 61, intime-se o Requerido para se manifestar e 

requerer o que de direito, no prazo de 10 dias.

Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 22 de fevereiro de 2018.

 Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 44340 Nr: 1280-22.2013.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASINEY MAGNOLIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO SULEK - OAB:3403/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BASINEY MAGNOLIO DA SILVA, Cpf: 

14416245890, Rg: 3693960, Filiação: Elza Procopio da Silva e Carlos 

Magnolio da Silva, data de nascimento: 28/06/1972, brasileiro(a), natural de 

Jussara-GO, casado(a), produtor rural, Telefone 62984247513. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

denúncia para o fim de CONDENAR o acusado Basiney Magnólio da Silva, 

devidamente qualificado, como incurso nas penas do artigo 306, caput, da 

Lei 9.503/1997.Passo à dosimetria da pena, observando as diretrizes 

contidas na Constituição Federal, artigo 5º, inciso XLVI, e no Código Penal, 

artigo 68.O artigo 306 da Lei 9.503/1997 possui como preceito secundário 

a seguinte sanção penal: reclusão, de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, 

multa e suspensão da ou proibição de se obter a permissão ou habilitação 

para dirigir veículo automotor.Na primeira fase, passo a analisar as 

circunstâncias judiciais, nos termos do Código Penal, artigo 59.A 

culpabilidade não se mostra afastada do tipo penal em que o sentenciado 

foi condenado. Analisadas as folhas e certidões de antecedentes 

criminais do acusado, vislumbro possuir bons antecedentes. Não há 

informações sobre a conduta social e quanto à personalidade do 

sentenciado. O motivo da prática do delito está de acordo com a 

objetividade jurídica dos crimes tipificados no Código de Trânsito Brasileiro. 

As circunstâncias em que foi praticado o delito não agravam nem atenuam 

a pena a ser aplicada ao caso. As consequências do delito não 

transcenderam o resultado típico. Não há que se sopesar o 

comportamento da vítima, vez que é a própria coletividade.Assim sendo, 

ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena 

base em 06 (seis) meses de reclusão.Na segunda fase, por não 

concorrerem circunstâncias atenuantes ou agravantes, mantenho a pena 

em 06 (seis) meses de reclusão.Na terceira fase, verifico a inexistência 

de causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual torno 

definitiva a pena de 06 (seis) meses de reclusão.Para o cumprimento da 

pena, em consonância com o artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal, fixo o 

regime inicial ABERTO.Presentes os requisitos legais artigo 44 do Código 

Penal, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao réu por uma 

restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária que fixo em valor 

correspondente a 01 (um) salário mínimo, a ser destinada pelo juízo da 

execução penal;Tendo em vista que o tipo penal no qual incidiu o acusado 

possui pena de multa cumulada, fixo-a, proporcionalmente, em 10 (dez) 

dias-multa. Inexistindo informações acerca da renda atual do acusado, 

fixo cada dia-multa no patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.Observando-se os 

critérios do artigo 293 do CTB, fixo em 02 (dois) meses a duração da 

suspensão, ou proibição de se obter, a permissão ou a habilitação para 

dirigir veículo automotor. Tal penalidade terá início por ocasião de eventual 

audiência admonitória a ser realizada pelo juízo da execução 

penal.Concedo ao réu os benefícios da assistência jurídica gratuita, nos 

termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, haja vista 

reconhecer sua situação de hipossuficiência financeira. Nos termos do 

Código de Processo Civil, artigo 98, §3º, aplicado subsidiariamente, 

suspendo a exigibilidade da cobrança das custas, despesas processuais 

e demais obrigações decorrentes da sucumbência.Considerando-se a 

pena imposta na presente sentença, bem como por entender não estarem 

presentes os fundamentos para decretação da prisão preventiva, 

concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, caso queira. Nos 

termos do artigo 336 do Código de Processo Penal, a fiança recolhida pelo 

sentenciado às fls. 21, será destinada ao pagamento da prestação 

pecuniária e pena de multa. Posteriores deliberações a respeito deverão 

ser tomadas em sede de execução penal.Tendo sido decretada a revelia 

do réu (fls. 75), determino sua intimação da presente sentença via 

edital.Após o trânsito em julgado:1.voltem os autos conclusos para análise 

de eventual extinção da punibilidade;2.expeça-se guia de execução de 

pena definitiva;3.comunique-se o TRE para os fins dispostos no artigo 15, 

inciso III, da CF;4.comunique-se o cartório distribuidor desta comarca e os 

institutos de identificação estadual e nacional, para fins de 

anotação;5.considerando a atuação profissional do Defensor (a) Dativo 

(a) nomeado (a) às fls. 61, e observando o disposto no artigo 303 do 

Provimento n° 41/2016-CGJ (CNGC), arbitro honorários advocatícios em 10 

(dez) URH’s. Expeça-se certidão com o valor total e corrigido dos 
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honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso (CNGC, artigo 302, §3°).Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fausto Rodrigues 

Malheiros, digitei.

Vila Rica, 18 de dezembro de 2017

Marciani Gandolfi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62214 Nr: 2350-35.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS DOUGLAS MIRANDA - 

OAB:10.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação revisional de alimentos com pedido de tutela de urgência 

interposta por Rogério da Silva Buss em desfavor das menores Kassia 

Regielly de Souza Buss e Kauanne Mirella representadas por sua genitora 

Kalleandria Lima de Souza, todos devidamente qualificados nos autos.

Com a inicial juntou documentos de fls. 04/18.

Recebida inicial (fls. 21/22), remeteu-se o feito ao CEJUSC para tentativa 

de conciliação/mediação.

 Conforme consta em fls. 36, a sessão de mediação restou frutífera, 

resultando na celebração de acordo.

É o relatório.

 DECIDO.

Compulsando os autos, homologo acordo celebrado em sessão de 

conciliação/mediação, fls. 36, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, fazendo seus termos parte integrante desta decisão, com 

fundamento no artigo 515, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme avençado.

Determino a baixa de eventuais penhoras e restrições feitas nos 

presentes autos.

Após, o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 57987 Nr: 163-54.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KMDSB, KLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ARLENE PESSOA COSTA 

- OAB:15.201-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução de alimentos interposta pela menor 

Kauanne Mirella de Souza Buss representada por sua genitora Kalleandria 

Lima de Souza em face de Rogério da Silva Buss, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Com a inicial juntou documentos de fls. 04/23.

Recebida a inicial (fls. 29/30), determinou-se a citação do requerido para 

quitação do débito alimentar, restando frutífera conforme certidão de fls. 

35.

O requerido apresentou justificativa às fls. 36/48.

A parte autora postulou, às fls. 49/50, pela prisão civil do executado frente 

ao não adimplemento das parcelas alimentícias.

 O Parquet se manifestou às fls. 56/58.

O magistrado remeteu o feito ao CEJUSC para tentativa de 

conciliação/mediação, fls. 59.

 Conforme consta em fls. 72/73, a sessão de mediação restou frutífera, 

resultando na celebração de acordo.

É o relatório.

 DECIDO.

Compulsando os autos, HOMOLOGO ACORDO celebrado em sessão de 

conciliação/mediação, fls. 72/73, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, fazendo seus termos parte integrante desta decisão, com 

fundamento no artigo 515, inciso III, do Código de Processo Civil.

 Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme avençado.

Determino a baixa de eventuais penhoras e restrições feitas nos 

presentes autos.

Após, o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 22829 Nr: 284-92.2011.811.0049

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPDSL, MARISÂNGELA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS LAURINDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o cálculo judicial de fls. 71, cumpra-se despacho de fls. 

69.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 51624 Nr: 1688-42.2015.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO BATISTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CRISTIANO BATISTA SILVA, Cpf: 

94157863100, Rg: 4308873, Filiação: Isaildes Batista Pereira e Guilherme 

Geraldo da Silva, data de nascimento: 20/10/1981, natural de Santa 

Terezinha-MT, solteiro(a), farmacêutico, Telefone 8428-4192. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: CONSTA NA EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE NA DATA 

DE 08 DE NOVEMBRO DE 2015, EM HORÁRIO INCERTO, EM VIA PÚBLICA, 

NESTA URBE, O DENUNCIADO CRISTIANO BATISTA SILVA, 

DESOBEDECEU ORDEM LEGAL DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO, INCURSANDO 

NA PRÁTICA DELITIVA PREVISTA NO ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL 

PÁTRIO. A DENÚNCIA FOI RECEBIDA EM 02 DE FEVEREIRO DE 2017.

Despacho: Vistos em Correição.Analisados os autos, constato haverem 

sido realizadas todas as possíveis diligências para localização do (a) réu 

(ré), inclusive requisição de informação à SEJUDH, tendo sido todas 

infrutíferas.Assim, estando o (a) acusado (a) em local ignorado por este 

Juízo, determino sua citação por edital, nos termos do CPP, artigo 

361.Transcorrido o prazo do edital sem resposta, certifique-se e voltem os 

autos conclusos para fins do artigo 366 do CPP.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAIRA DIAS ABREU, 

digitei.

Vila Rica, 01 de agosto de 2017

Pedro Vaz da Silva Neto Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

Primeira Entrância
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Comarca de Alto Garças

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 007/2018-DF - O EXMO. SENHOR DOUTOR LENER LEOPOLDO 

DA SILVA COELHO – MMº. Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de 

Alto Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, 

torna público o GABARITO DEFINITIVO do TESTE SELETIVO PARA 

RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR - CURSOS 

DIVERSOS, conforme segue abaixo:

* O Edital n° 007/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

 

EDITAL N.º 008/2018-DF - O EXMO. SENHOR DOUTOR LENER LEOPOLDO 

DA SILVA COELHO – MMº. Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de 

Alto Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, 

torna público o GABARITO DEFINITIVO do TESTE SELETIVO PARA 

RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR EM DIREITO, 

conforme segue abaixo:

* O Edital n° 008/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50337 Nr: 2292-74.2017.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO CLAUDIO DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DE ANDRADE - 

OAB:22462/O

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos à advogada Juliana de 

Andrade, para que apresente resposta a acusação em favor do réu, que 

declarou no ato de sua citação, ser a nobre causídica sua defendente 

nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54598 Nr: 583-67.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMVRA, JBLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Vistos etc.

Considerando que a ação trata de interesse de incapaz, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público pra que se manifeste pugnando o que dê 

direito, considerando-se que há pedido liminar. Em seguida, tornem-me 

conclusos.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

____________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41227 Nr: 11-82.2016.811.0035

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Martins de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu José Godinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aurélio Alencar Soares de 

Oliveira - OAB:7103-B/MT, Paulo Laerte de Oliveira - OAB:3.568 - B

 Nos termos do Art. 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 10.942,78 (dez 

mil, novecentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos) , nos 

termos da r. sentença de folhas 29. Este valor deverá ser recolhido de 

forma separada, sendo R$ 5.552,94 (cinco mil, quinhentos e cinquenta e 

dois reais e noventa e quatro centavos) para recolhimento da guia de 

custas e R$ 5.389,84 (cinco mil, trezentos e oitenta e nove reais e oitenta 

e quatro centavos) para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

p o d e r á  a c e s s a r  o  s i t e 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/custasTaxasFinaisR

emanescentes e preencher os campos com o número do processo, o CPF 

do pagante, especificar o valor das custas e o valor da taxa 

separadamente. Após efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) diretamente no setor de protocolo do fórum de Alto Garças-MT 

aos cuidados da CAA-Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7863 Nr: 227-58.2007.811.0035

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Lúcia Vaccaro Furtado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivone Sapienciski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janayna Andreya Gemelli - 

OAB:1573/TO, João Flori Gemelli - OAB:4180-A

 Nos termos do Art. 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 755,50 

(setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) , a que foi 

celebrado acordo às folhas 72/73 e nos termos da r. sentença de folhas 

76/77. Este valor deverá ser recolhido de forma separada, sendo R$ 

377,75 (trezentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 377,75 (trezentos e setenta e sete 

reais e setenta e cinco centavos) para fins da guia de taxa. Fica 

c i e n t i f i c a d o  d e  q u e  p o d e r á  a c e s s a r  o  s i t e 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/custasTaxasFinaisR

emanescentes e preencher os campos com o número do processo, o CPF 

do pagante, especificar o valor das custas e o valor da taxa 

separadamente. Após efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) diretamente no setor de protocolo do fórum de Alto Garças-MT 

aos cuidados da CAA-Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12462 Nr: 1219-48.2009.811.0035

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernani Evandro Klasener

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleudimira Lopes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Quênesse Dyogo do Carmo 

- OAB:10286/MT

 Nos termos do Art. 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 504,07 

(quinhentos e quatro reais e sete centavos) , a que foi condenado nos 

termos da r. sentença de folhas 35/37. Este valor deverá ser recolhido de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 127,22 

(cento e vinte e sete reais e vinte e dois centavos) para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/custasTaxasFinaisR
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emanescentes e preencher os campos com o número do processo, o CPF 

do pagante, especificar o valor das custas e o valor da taxa 

separadamente. Após efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) diretamente no setor de protocolo do fórum de Alto Garças-MT 

aos cuidados da CAA-Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8402 Nr: 620-80.2007.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilarinda Borges Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olivio Sapiecynski, Ivone Sapienciski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT, Marco Aurélio Campos Toledo - 

OAB:OAB/MT 5984-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janayna Andreya Gemelli - 

OAB:1573/TO, João Flori Gemelli - OAB:4180-A

 Nos termos do Art. 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 12.244,62 (Doze 

mil, duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) , a 

que foi condenado conforme acordo entabulado entre as partes às folhas 

196/197 e nos termos da r. sentença de folhas 198. Este valor deverá ser 

recolhido de forma separada, sendo R$6.203,86 (Seis mil, duzentos e três 

reais e oitenta e seis centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 

6.040,76 (Seis mil, quarenta reais e setenta e seis centavos) para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/custasTaxasFinaisR

emanescentes e preencher os campos com o número do processo, o CPF 

do pagante, especificar o valor das custas e o valor da taxa 

separadamente. Após efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) diretamente no setor de protocolo do fórum de Alto Garças-MT 

aos cuidados da CAA-Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54248 Nr: 456-32.2018.811.0035

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roland Trentini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON GIULIANO FRANCO E 

SOUSA - OAB:OAB/MT 15.836, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7680, Euclides Ribeiro da Silva Junior - OAB:5.222 - MT, 

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 10.280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

EDITAL DE AVISO AOS CREDORES SOBRE O DEFERIMENTO DO 

PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RELAÇÃO DE 

CREDORES

PRAZO: 15 DIAS

PROCESSO N.º 456-32.2018.811.0035 – Código: 54248

TIPO DE AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

AUTOR: ROLAND TRENTINI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADMISTRADORA JUDICIAL: AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADOS DAS REQUERENTES: EUCLIDES RIBERO SILVA JÚNIOR 

(OAB/MT 5.222) E EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS (OAB/MT 7.680)

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: UNIVERSALIDADE DOS CREDORES

FINALIDADE: INTIMAR OS CREDORES E INTERESSADOS, nos termos do 

art. 52 da Lei nº 11.101/05, do deferimento do processamento da presente 

ação de Recuperação Judicial, bem assim conferir publicidade à relação 

nominal de credores apresentada, ficando advertidos os credores do 

prazo disposto no art. 7º, parágrafo 1º da Lei n. 11.101/2005 para, em 15 

(quinze) dias úteis, apresentarem suas habilitações e/ou divergências de 

crédito a Administradora Judicial, bem como consignando, ainda, que os 

credores terão o prazo de 30 (trinta) dias úteis para manifestarem sobre o 

Plano de Recuperação Judicial, a partir da publicação do edital a que alude 

o § 2º, do art. 7º, ou § único, do art. 55, da aludida norma. O presente 

edital será publicado e afixado no lugar de costume para que no futuro 

ninguém possa alegar ignorância.

RESUMO DA INICIAL: “ROLAND TRENTINI ingressa com o presente pedido 

de Recuperação Judicial, sob o argumento de que é produtor rural, e que 

enfrenta uma grave crise financeira em razão de diversos fatores 

externos, aduzindo a necessidade do presente pedido de recuperação 

judicial como etapa necessária para sua reestruturação no mercado. 

Informa que nesta última década, o setor, novamente, vem experimentando 

um forte endividamento; primeiramente houve, em algumas safras, severo 

comprometimento da produção, por conta do surgimento de novas pragas 

e doenças: Cancro da Haste, Ferrugem Asiática, Helycoverpa. Outrossim, 

informa que nas últimas 03 safras – 2014/15; 2015/16 e 2016/17 – a 

situação se agravou ainda mais: houve um descompasso econômico entre 

as taxas de juros e a variação cambial (os insumos são atrelados ao 

câmbio) e o derretimento do preço das “commodities”, não só as agrícolas 

– como também dos minérios – em virtude da conjuntura internacional, mas 

com reflexos diretos na atividade primária que é a agricultura. Relata que 

em 2016 a estiagem se abateu sobre o Centro-Oeste impondo reduções 

na produtividade da soja na ordem de 20 a 30%, e na do milho safrinha na 

ordem de 50 até 80%. Outrossim, o requerente alega que como 

consequência, o ciclo produtivo sofreu quebra, pois, se de um lado 

aumentava o endividamento para a produção, dolarizada, do outro não se 

conseguia rentabilidade necessária para honrar esses compromissos, 

tendo em vista que a dolarização da dívida, aliada à escassez de produtos 

agrícolas aumentava o custo da produção. Assevera que tem-se, 

portanto, a formação da crise financeira: ao mesmo tempo em que houve a 

valorização do dólar, moeda fixadora das obrigações decorrentes da 

aquisição de adubos, insumos e demais matérias-primas para a produção, 

houve a quebra de safra e o derretimento do preço do produto final, o que 

impediu a rentabilidade necessária para custear essas despesas de 

produção. No que tange a essa quebra de safra, o requerente apresenta 

um “laudo de constatação de frustração/redução de safra” realizada na 

Fazenda Lagoa Vermelha, situada no município de Guiratinga-MT, pelo 

engenheiro agrônomo Fernando Sandi, em que houve uma queda de 

produtividade acentuada, saindo de uma média de 127,77 sacas por 

hectare, para apenas 26,86 sacas, ou seja, uma diferença de 80% 

(oitenta por cento) a menor. Informa que corroborando ainda a soma dos 

fatores desencadeadores da crise financeira, neste mesmo período, 

precisamente entre os anos de 2015 a 2017, o preço da saca de soja de 

60kg decaiu de R$ 74,07 para R$ 56,61, sendo que em 2017 não superou 

a cifra dos R$ 63,63 o que em termos práticos, produziu-se menos e o 

preço pago pelas compradoras por esta produção, custeada por valores 

maiores, não cobriram sequer este custo, obrigando a renegociação das 

dívidas. Por fim, requereu o deferimento do processamento da 

Recuperação Judicial Juntou documentos (ref.02). Por este juízo fora 

determinada a realização de perícia prévia sobre a documentação 

apresentada pelo Requerente, de modo a indicar o atendimento aos 

requisitos dos arts. 48 e 51 da LRF. (ref.05) Foi juntada a a perícia prévia 

pelo Perito Nomeado. (ref.09). Complementação dos documentos pelo 

requerente à ref. 10. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

DECIDO (...)”.

 RESUMO DA DECISÃO: “(...) Por essas razões, e cumpridas as 

exigências dos arts. 48 e 51, ambos da Lei nº 11.101/05, e para viabilizar 

a superação da situação de crise econômico-financeira do empresario 

rural, e permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos 

trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo a preservação 

da atividade empresarial, sua função social e o estímulo à atividade 

econômica, DEFIRO O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, 

requerida por ROLAND TRENTINI pelo prazo improrrogável de 180 (cento e 

oitenta) dias (art. 6º, § 4º, da LF) e, assim o fazendo, delibero: 1 – nomeio 

administrador judicial AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, com endereço 

situado na Av. Historiador Rubens de Mendonça, n.º 2.254, 10º Andar, 

Sala 1006, Edifício American B. Center, Cuiabá/MT, tel: (65) 3027-2886, 

site: www.aj1.com.br, que deverá ser intimada pessoalmente desta 

nomeação, para, em 48 horas, assinar, na sede deste juízo, o termo de 

compromisso, art. 33 da LRE, e proceder na conformidade do art. 22, da 

mencionada lei. 2 - Intime-se o administrador judicial para que no prazo de 

48 HORAS apresente proposta de honorários, e em seguida, no mesmo 

prazo, intime-se o Recuperando para se manifestar sobra a proposta 

apresentada 3 - Declaro SUSPENSAS, nos moldes do artigo 6º, da Lei n.º 
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11.101/2005, e pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias úteis (art. 

6º, § 4º), as ações e execuções promovidas contra as empresas 

requerentes, por créditos sujeitos aos efeitos da presente recuperação 

judicial, permanecendo os respectivos autos, todavia, no Juízo onde se 

processam, ressalvadas as ações previstas nos parágrafos 1º, 2º e 7º, 

do artigo 6º, referentes a créditos excetuados na forma dos parágrafos 

3º e 4º, do artigo 49, todos da mencionada norma, cabendo ao devedor, 

comunicar a suspensão juntos aos juízos competentes (art. 52, § 3º, da 

Lei N.º 11.101/2005). 4 – Determino ainda, que a requerente apresente, 

mensalmente, enquanto perdurar a recuperação judicial, contas 

demonstrativas, sob pena de destituição de seus administradores (artigo 

52, IV, da Lei N.º 11.101/2005), bem como que passe a utilizar a 

expressão “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL” em todos os documentos que 

for signatária, conforme determina o caput, do artigo 69, da Lei N.º 

11.101/2005. 5 – Expeça-se o EDITAL a que se refere o parágrafo 1º, do 

artigo 52, da Lei N.º 11.101/2005, que deverá constar: a) o resumo do 

pedido do devedor e desta decisão (art. 52, § 1º, inciso I); b) a relação 

nominal de credores, onde se discrimine o valor e a classificação de cada 

crédito (art. 52, § 1º, inciso II), devendo constar ainda, o passivo fiscal; c) 

na advertência acerca dos prazos para habilitação e/ou divergências 

quanto aos créditos relacionados pelo devedor, na forma do art. 7º, § 1º 

da Lei N.º 11.101/2005. 5.1 – Consigne-se que, os credores têm o prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, PARA APRESENTAR SUAS HABILITAÇÕES E/OU 

DIVERGÊNCIAS PERANTE O ADMINISTRADOR JUDICIAL, conforme 

determina o já mencionado § 1º, do artigo 7º, da Lei N.º 11.101/2005. 5.2 – 

Considerando que a petição inicial não veio acompanhada de mídia 

eletrônica (pen drive), contendo a relação de credores indicada pela 

devedora, nos termos do artigo 41 da Lei n. 11.101/05, intime-se o 

recuperando, para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, forneça a 

respectiva relação em meio eletrônico (formato word), sob pena de 

revogação da presente decisão, viabilizando a complementação por parte 

da Secretaria da minuta com os termos desta decisão. 5.3 - Em seguida, 

deverá o recuperando retirar o edital acima citado e comprovar, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, sua publicação no Diário Oficial do Estado e em 

jornal de grande circulação da sede e filiais da devedora, também sob 

pena de revogação. 6 – Eventuais habilitações ou divergências quanto 

aos créditos relacionados pela devedora, no prazo previsto no art. 7º, § 

1º, deverão ser dirigidas à administradora judicial. 7 – Apresentado o 

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, no prazo improrrogável de 60 

(sessenta) dias úteis, contados da publicação desta decisão, conforme já 

consignado, PUBLIQUE-SE OUTRO EDITAL CONTENDO AVISO AOS 

CREDORES SOBRE O RECEBIMENTO E APRESENTAÇÃO DO PLANO DE 

RECUPERAÇÃO, (art. 53, parágrafo único), consignando-se que os 

credores têm o prazo de 30 (trinta) dias úteis para manifestar eventual 

OBJEÇÃO AO PLANO de Recuperação Judicial (art. 55, parágrafo único), 

contados da publicação do 2º Edital. 8 – Vindo aos autos a RELAÇÃO DE 

CREDORES A SER APRESENTADA PELA ADMINISTRADORA JUDICIAL 

(art. 7º, § 2º), no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias úteis, contados do 

fim do prazo do § 1º, do artigo 7º, LFRJ, que deverá ser publicada no 

mesmo edital de aviso de recebimento do plano (2º edital mencionado no 

item 8), o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o 

Ministério Público, poderão apresentar IMPUGNAÇÃO CONTRA A 

RELAÇÃO DE CREDORES DO ADMNISTRADOR JUDICIAL, no prazo de 10 

(dez) dias úteis, nos termos do art. 8º, da norma em comento. 9 – 

Intime-se o Ministério Público e, comunique-se, por cartas, às Fazendas 

Públicas Federal e de todos os Estados e Municípios em que o devedor 

tiver estabelecimento (artigo 52, V, da Lei n.º 11.101/2005). 10 – Defiro a 

pretensão contida na inicial para, por ora, autorizar a dispensa da 

apresentação das Certidões Negativas de Débitos Tributários, Trabalhistas 

e de Distribuição de Recuperação Judicial, para exercício normal de suas 

atividades. 11 – Oficie-se, outrossim, à Junta Comercial do Estado de Mato 

Grosso para que proceda às anotações nos atos constitutivos do 

Requerente, a fim de que conste em seus registros a denominação “EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL” (§ único, do art. 69, da Lei N.º 11.101/2005). 12 

– Determino que ao Requerente que junte aos autos os itens requeridos: 

“d”, “f”, “h”, “j”, “k”, “l”, “m”, “n” e “q” da ata (doc. 01 – ref: ), no prazo de 

15 (quinze) dias, para que a administradora judicial possa trazer a 

respectiva análise no primeiro relatório de atividades a ser apresentado, 

SOB PENA DE REVOGAÇÃO DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. Finalmente, determino que o Sr. Gestor Judiciário, cumpra com 

celeridade as determinações contidas nesta decisão, e outras que 

venham a ser proferidas no presente feito, em razão dos curtos prazos 

estabelecidos pela Lei N.º 11.101/2005. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Dê-se ciência ao Ministério Publico. LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO - JUIZ DE DIREITO”.

 RELAÇÃO DE CREDORES DA RECUPERANDA SEPARADA POR CLASSES 

– (ITEM, CREDOR E VALOR):

 CLASSE I – TRABALHISTA (ITEM, CREDOR E VALOR): 1, Adailton Ferreira 

de Souza, R$5.595,00; 2, Adao Egmar Baraldi, R$3.333,00; 3, Adejar 

Batista Ribeiro, R$3.136,00; 4, Adelino Borges Diniz, R$389,34; 5, 

Adevaldo Almeida Lima, R$5.016,00; 6, Adriana Rodrigues da Silva, 

R$2.498,50; 7, Adriano Ananias de Oliveira, R$488,00; 8, Alberto Viana de 

Souza Junior, R$185,50; 9, Anderson Valvassori, R$3.733,00; 10, Andre 

Pereira Rodrigues Severiano, R$5.024,90; 11, Andrea Bites Soares, 

R$4.649,90; 12, Anilza Meireles, R$19.656,80; 13, Antonio Cardoso de 

Araujo, R$3.938,00; 14, Antonio Duvirgem da Concuçao, R$185,50; 15, 

Antonio Luiz de Andrade, R$5.945,00; 16, Antonio Rolim Alves, R$488,00; 

17, Ari Griebeler, R$4.158,03; 18, Athaide Jose de Oliveira, R$4.134,80; 

19, Aury Alves da Silva Filho, R$2.100,00; 20, Benilton Lima dos Santos, 

R$185,50; 21, Bento Joao de Macedo, R$185,50; 22, Bernardo Dallabrida, 

R$6.913,33; 23, Carlos Alberto Zanon, R$13.402,00; 24, Carlos Antonio 

Rosa, R$4.693,33; 25, Carlos Henrique dos Santos Lopes, R$5.658,00; 26, 

Cassiano Rafael Dessbesell, R$1.750,00; 27, Cesar Luis Hermes, 

R$4.600,00; 28, Cicero Antonio de Oliveira, R$185,50; 29, Claudemir 

Marques Leite, R$8.264,50; 30, Cleberson Andre dos Santos, R$6.354,00; 

31, Cleberson Burgrever, R$6.672,66; 32, Cleidinair Mendes Pereira, 

R$2.920,73; 33, Cleryson Junior Queiroz Guimaraes, R$4.800,00; 34, 

Crislaine da Silva Buscarioli, R$3.333,20; 35, Cristiane Inez Lima, 

R$8.985,00; 36, Cristiano Ferreira de Souza, R$3.883,00; 37, Cristina Eliza 

de Lima, R$6.865,46; 38, Cristovao Almeida Lima, R$1.405,33; 39, Damiao 

da Silva, R$2.926,00; 40, Daniel de Brito Goulart, R$11.191,32; 41, Darson 

Prediger, R$1.164,00; 42, Devanildo Diomedio Bento , R$291,67; 43, Diane 

Muller, R$4.029,00; 44, Edemir Azevedo Goncalves, R$4.804,20; 45, 

Edson Ludwig, R$17.332,00; 46, Elcio de Souza Dantas, R$3.134,25; 47, 

Elias Castro da Silva, R$3.669,55; 48, Elias Luiz Trindade, R$6.933,00; 49, 

Elliton Bispo Rodrigues, R$4.400,00; 50, Erik Junior Pessoa da Silva Assis, 

R$488,00; 51, Eriston Gouveia, R$5.200,00; 52, Evandro Beltrame, 

R$9.113,00; 53, Fabiane Barbosa, R$8.877,32; 54, Felipe Machado 

Nascimento, R$291,67; 55, Fernando Rodrigues Fernandes, R$185,50; 56, 

Fernando Sandi, R$7.288,00; 57, Flavio Henrique de Souza, R$3.865,00; 

58, Francisco Clebe de Souza Dourado, R$185,50; 59, Francisco da Silva 

Nascimento, R$7.600,00; 60, Francisco Pinto de Oliveira, R$5.733,00; 61, 

Gean Borges de Oliveira, R$2.110,70; 62, Gerson Jose Ferreira, 

R$6.644,33; 63, Gilberto Pinto Funes, R$11.004,00; 64, Gilson Heiter, 

R$6.641,49; 65, Gladston Moreira de Jesus, R$2.369,55; 66, Gleiciano 

Ferreira Souza, R$4.984,50; 67, Gutiere Sousa Andrade, R$1.688,00; 68, 

Helio Antunes Brandao Filho, R$12.321,00; 69, Helio Toebe, R$11.400,14; 

70, Huguenei Custodio Ribeiro, R$5.688,00; 71, Idelis Brustolin, 

R$9.546,14; 72, Ildelvan Martins do Nascimento, R$5.609,19; 73, Ilsa 

Weber, R$3.501,09; 74, Ingrid Ramos Lima, R$5.110,32; 75, Iraci Ghizzi 

Pichler, R$1.776,00; 76, Irineu Batista Leal, R$4.477,44; 77, Ivanildo 

Rodrigues Pereira, R$4.807,00; 78, Jacob Souza Rocha, R$185,50; 79, 

Jeisyel Patric de Paula Neves, R$488,00; 80, Jeronimo Moraes de 

Carvalho, R$5.458,33; 81, Jessica Lorrane Soares de Souza, 

R$10.323,00; 82, Joao Wilson Venero Soares, R$7.128,96; 83, Joaquim 

Almeida Souza, R$4.470,98; 84, Joelson de Souza Silva, R$291,67; 85, 

Jose Antonio Ferreira, R$2.862,50; 86, Jose Aparecido da Silva, 

R$4.600,00; 87, Jose Carlos Monte Santo, R$488,00; 88, Jose Costa 

Meireles, R$3.832,55; 89, Jose Francisco Apolonio da Silva, R$185,50; 90, 

Jose Joaquim da Cruz, R$4.649,00; 91, Jose Luciano Rodrigues, 

R$3.200,00; 92, Josino da Costa Meireles, R$3.825,00; 93, Josvaldo Vieira 

dos Santos, R$185,50; 94, Julio Cezar Souza da Silva, R$291,67; 95, 

Jurandy da Mata Soares, R$5.650,00; 96, Kaides Costa Moraes, 

R$5.452,33; 97, Keidson Mateus dos Santos, R$389,34; 98, Lauro da Silva 

Mariano, R$5.647,00; 99, Leandro Borges de Oliveira, R$5.400,00; 100, 

Liana Xavier dos Santos, R$3.119,20; 101, Lourival Pereira da Silva, 

R$185,50; 102, Lucas de Souza, R$3.554,00; 103, Magno Moreira Vilalba, 

R$3.818,00; 104, Maicon Nogueira, R$486,11; 105, Manoel Jose de 

Queiroz, R$4.888,00; 106, Manoel Messias Fraga Ribeiro, R$4.700,00; 107, 

Manoel Rosa Ferreira, R$5.128,72; 108, Marcia Regina Trentini, 

R$11.857,00; 109, Marcio Gomes Bezerra, R$185,50; 110, Marcio Oliveira 

das Neves, R$4.920,00; 111, Marcos Rogerio Trentini, R$11.857,00; 112, 

Maria da Silva Barbosa, R$2.972,00; 113, Marli Cleci Schirmer Meireles, 

R$4.073,00; 114, Mauricio Eduardo dos Santos, R$4.582,00; 115, Mayson 
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de Matos Batista, R$4.344,00; 116, Miguel Paulino de Oliveira, R$2.961,00; 

117, Monaliza Fabiola Schommer Hubner, R$420,00; 118, Neli do Carmo 

Ribeiro Queiroz, R$3.204,55; 119, Nelsonir Jose Rodrigues, R$8.203,91; 

120, Nivaldo de Souza Lima, R$5.016,00; 121, Orlay Nascimento da Silva, 

R$4.433,00; 122, Patricia Rodrigues Vicente, R$2.899,00; 123, Patricia 

Trentini Fachin, R$13.571,14; 124, Paulo de Souza, R$3.200,00; 125, Paulo 

Matheus Costa da Silva, R$3.500,00; 126, Paulo Rodrigo Trentini, 

R$9.832,53; 127, Paulo Rogerio Rodrigues, R$5.719,00; 128, Pedro Ribeiro 

de Lima, R$4.645,00; 129, Pedro Saldanha, R$4.961,33; 130, Rodinei 

Mendes, R$5.428,00; 131, Rodrigo Prediger, R$1.558,34; 132, Roselei 

Fatima Tolfo Sapiecinske, R$2.333,33; 133, Ruan Bruno Fagundes Aquino, 

R$389,34; 134, Sebastiao Falcao, R$486,11; 135, Sebastiao Moreira dos 

Santos, R$3.135,00; 136, Seliomir Reis de Araujo, R$3.308,25; 137, Silmar 

Francisco Pichler, R$3.777,00; 138, Silvanio Mendes Pereira, R$4.163,00; 

139, Teresinha Aparecida da Silva Ferreira, R$2.010,75; 140, Tharles da 

Silva Barboza, R$389,34; 141, Tilson Jose Gerhart, R$6.227,91; 142, 

Traudi Trentini, R$6.998,00; 143, Valdecy Antonio de Carvalho, 

R$3.238,81; 144, Valdevino Lopes Bras, R$3.792,00; 145, Valdiclei Borges 

de Oliveira, R$3.936,00; 146, Valmir Miguel Sapiecinske, R$3.263,00; 147, 

Valter Oliveira da Cruz, R$3.737,00; 148, Vanderlan Andrade dos Santos, 

R$4.566,00; 149, Veronilia Mendes Pereira, R$3.434,00; 150, Welington 

Jose Lima de Campos, R$5.833,00; 151, Wellington Woloszyn Santos, 

R$3.879,00; 152, Welton de Lima Andrade, R$861,48; 153, Werles Souza 

Santos, R$185,50; 154, Willian Bentz Alves, R$4.950,00; 155, Zenaldo 

Crisostomo Brandao, R$2.096,00. TOTAL TRABALHISTA: R$676.310,65.

CLASSE II – COM GARANTIA REAL (ITEM, CREDOR E VALOR): 156, Agro 

Central Com e Repres. Agricola, R$ 67.500,00; 157, Alto Cuiabá Berço das 

Águas do Pantanal, R$ 890.000,00; 158, Antônio Carlos Ferrari, R$ 

64.000,00; 159, Antônio Carlos Ferrari, R$ 64.000,00; 160, Banco 

Bradesco S/A, R$ 83.649,24; 161, Banco Bradesco S/A, R$ 30.430,42; 

162, Banco Bradesco S/A, R$ 85.927,50; 163, Banco Bradesco S/A, R$ 

55.843,75; 164, Banco Bradesco S/A, R$ 18.460,30; 165, Banco Bradesco 

S/A, R$ 1.552.704,47, US$ 481.115,63; 166, Banco Bradesco S/A, R$ 

2.515.494,78, US$ 779.442,50; 167, Banco Bradesco S/A, R$ 

2.192.191,93, US$ 679.265,00; 168, Banco Bradesco S/A, R$ 

1.756.394,83; 169, Banco Bradesco S/A, R$ 30.771,18; 170, Banco 

Bradesco S/A, R$ 650.859,69, US$ 201.673,13; 171, Banco Bradesco 

S/A, R$ 20.557,28; 172, Banco Bradesco S/A, R$ 23.290,16; 173, Banco 

Bradesco S/A, R$ 44.874,00; 174, Banco Bradesco S/A, R$ 43.677,36; 

175, Banco Bradesco S/A, R$ 11.772,00; 176, Banco Bradesco S/A, R$ 

81.238,05; 177, Banco Bradesco S/A, R$ 83.463,75; 178, Banco Bradesco 

S/A, R$ 901.844,78, US$ 279.442,50; 179, Banco Bradesco S/A, R$ 

42.496,35; 180, Banco Bradesco S/A, R$ 38.423,78; 181, Banco Bradesco 

S/A, R$ 23.576,40; 182, Banco Bradesco S/A, R$ 30.771,18; 183, Banco 

Bradesco S/A, R$ 650.859,69, US$ 201.673,13; 184, Banco Bradesco 

S/A, R$ 2.515.494,78, US$ 779.442,50; 185, Banco Bradesco S/A, R$ 

22.585,50; 186, Banco Bradesco S/A, R$ 2.192.191,93, US$ 679.265,00; 

187, Banco Bradesco S/A, R$ 2.315.084,84, US$ 717.344,17; 188, Banco 

Bradesco S/A, R$ 2.050.392,44, US$ 635.327,50; 189, Banco Bradesco 

S/A, R$ 2.109.948,23, US$ 653.781,25; 190, Banco Bradesco S/A, R$ 

1.906.702,30, US$ 590.804,17; 191, Banco Bradesco S/A, R$ 

1.914.264,93, US$ 593.147,50; 192, Banco Bradesco S/A, R$ 

1.756.394,83, US$ 544.230,42; 193, Banco Bradesco S/A, R$ 

1.712.436,98, US$ 530.609,79; 194, Banco Bradesco S/A, R$ 28.580,63; 

195, Banco Bradesco S/A, R$ 25.464,97; 196, Banco Bradesco S/A, R$ 

110.316,20; 197, Banco Bradesco S/A, R$ 145.610,89; 198, Banco 

Bradesco S/A, R$ 174.313,13; 199, Banco Bradesco S/A, R$ 174.313,13; 

200, Banco Bradesco S/A, R$ 168.678,13; 201, Banco Bradesco S/A, R$ 

168.678,13; 202, Banco Bradesco S/A, R$ 163.089,06; 203, Banco 

Bradesco S/A, R$ 163.089,06; 204, Banco Cargill S/A, R$ 8.555.050,26, 

US$ 2.650.838,24; 205, Banco Cargill S/A, R$ 7.019.764,74, US$ 

2.175.119,99; 206, Banco Cargill S/A, R$ 11.097.998,11, US$ 

3.438.787,25; 207, Banco Cargill S/A, R$ 9.277.218,74, US$ 2.874.606,87; 

208, Banco CNH Capital S/A, R$ 192.773,46; 209, Banco CNH Capital S/A, 

R$ 2.533.243,20; 210, Banco CNH Capital S/A, R$ 103.809,23; 211, Banco 

CNH Capital S/A, R$ 189.360,99; 212, Banco CNH Capital S/A, R$ 

44.699,75; 213, Banco CNH Capital S/A, R$ 44.664,32; 214, Banco CNH 

Capital S/A, R$ 376.693,96; 215, Banco CNH Capital S/A, R$ 120.821,18; 

216, Banco CNH Capital S/A, R$ 66.677,09; 217, Banco CNH Capital S/A, 

R$ 118.035,19; 218, Banco CNH Capital S/A, R$ 101.786,80; 219, Banco 

CNH Capital S/A, R$ 306.185,85; 220, Banco CNH Capital S/A, R$ 

201.206,25; 221, Banco CNH Capital S/A, R$ 183.930,50; 222, Banco CNH 

Capital S/A, R$ 364.985,67; 223, Banco CNH Capital S/A, R$ 115.047,46; 

224, Banco CNH Capital S/A, R$ 64.033,50; 225, Banco CNH Capital S/A, 

R$ 113.100,15; 226, Banco CNH Capital S/A, R$ 97.751,20; 227, Banco 

CNH Capital S/A, R$ 294.938,21; 228, Banco CNH Capital S/A, R$ 

193.815,00; 229, Banco CNH Capital S/A, R$ 353.342,66; 230, Banco CNH 

Capital S/A, R$ 109.289,98; 231, Banco CNH Capital S/A, R$ 61.397,34; 

232, Banco CNH Capital S/A, R$ 93.726,90; 233, Banco CNH Capital S/A, 

R$ 283.785,07; 234, Banco CNH Capital S/A, R$ 186.485,85; 235, Banco 

CNH Capital S/A, R$ 341.634,38; 236, Banco CNH Capital S/A, R$ 

272.568,93; 237, Banco CNH Capital S/A, R$ 179.115,31; 238, Banco CNH 

Capital S/A, R$ 261.163,74; 239, Banco CNH Capital S/A, R$ 171.620,55; 

240, Banco CNH Capital S/A, R$ 217.112,18; 241, Banco CNH Capital S/A, 

R$ 83.215,87; 242, Banco CNH Capital S/A, R$ 81.535,27; 243, Banco CNH 

Capital S/A, R$ 204.123,79; 244, Banco CNH Capital S/A, R$ 119.264,32; 

245, Banco CNH Capital S/A, R$ 119.264,32; 246, Banco CNH Capital S/A, 

R$ 119.264,32; 247, Banco CNH Capital S/A, R$ 119.264,32; 248, Banco 

CNH Capital S/A, R$ 80.457,93; 249, Banco CNH Capital S/A, R$ 81.535,27; 

250, Banco CNH Capital S/A, R$ 196.625,37; 251, Banco CNH Capital S/A, 

R$ 189.189,95; 252, Banco CNH Capital S/A, R$ 181.712,52; 253, Banco 

CNH Capital S/A, R$ 174.109,07; 254, Banco Cooperativa Sicredi S/A, R$ 

218.926,23; 255, Banco Cooperativa Sicredi S/A, R$ 209.648,72; 256, 

Banco Cooperativa Sicredi S/A, R$ 21.960,71; 257, Banco Cooperativa 

Sicredi S/A, R$ 17.464,00; 258, Banco Cooperativa Sicredi S/A, R$ 

21.830,00; 259, Banco Cooperativa Sicredi S/A, R$ 20.830,95; 260, Banco 

Cooperativa Sicredi S/A, R$ 16.730,00; 261, Banco Cooperativa Sicredi 

S/A, R$ 20.912,50; 262, Banco Cooperativa Sicredi S/A, R$ 19.704,29; 

263, Banco da Amazonia S/A, R$ 1.575.422,82; 264, Banco da Amazonia 

S/A, R$ 1.574.839,42; 265, Banco da Amazonia S/A, R$ 668.174,38; 266, 

Banco da Amazonia S/A, R$ 358.199,66; 267, Banco da Amazonia S/A, R$ 

622.146,45; 268, Banco da Amazonia S/A, R$ 333.524,68; 269, Banco 

Daycoval S/A, R$ 401.148,00, US$ 124.298,33; 270, Banco Daycoval S/A, 

R$ 383.421,54, US$ 118.805,67; 271, Banco Daycoval S/A, R$ 

1.712.436,98, US$ 530.609,79; 272, Banco Daycoval S/A, R$ 

1.311.874,86, US$ 406.493,00; 273, Banco Daycoval S/A, R$ 920.221,58, 

US$ 285.136,67; 274, Banco Daycoval S/A, R$ 916.149,79, US$ 

283.875,00; 275, Banco Daycoval S/A, R$ 957.662,55, US$ 296.738,00; 

276, Banco Daycoval S/A, R$ 953.425,10, US$ 295.425,00; 277, Banco 

Daycoval S/A, R$ 1.010.321,05, US$ 313.054,58; 278, Banco Daycoval 

S/A, R$ 1.005.855,56, US$ 311.670,92; 279, Banco de Lage Landen Brasil 

S/A, R$ 30.791,49; 280, Banco de Lage Landen Brasil S/A, R$ 30.791,49; 

281, Banco de Lage Landen Brasil S/A, R$ 30.791,49; 282, Banco de Lage 

Landen Brasil S/A, R$ 63.650,00; 283, Banco de Lage Landen Brasil S/A, 

R$ 48.421,88; 284, Banco de Lage Landen Brasil S/A, R$ 39.948,05; 285, 

Banco de Lage Landen Brasil S/A, R$ 39.948,05; 286, Banco de Lage 

Landen Brasil S/A, R$ 61.825,00; 287, Banco de Lage Landen Brasil S/A, 

R$ 47.281,25; 288, Banco de Lage Landen Brasil S/A, R$ 39.007,03; 289, 

Banco de Lage Landen Brasil S/A, R$ 39.007,03; 290, Banco de Lage 

Landen Brasil S/A, R$ 46.143,75; 291, Banco de Lage Landen Brasil S/A, 

R$ 38.068,59; 292, Banco de Lage Landen Brasil S/A, R$ 38.068,59; 293, 

Banco de Lage Landen Brasil S/A, R$ 61.749,00; 294, Banco de Lage 

Landen Brasil S/A, R$ 85.237,73; 295, Banco de Lage Landen Brasil S/A, 

R$ 80.308,64; 296, Banco de Lage Landen Brasil S/A, R$ 75.297,86; 297, 

Banco de Lage Landen Brasil S/A, R$ 70.327,93; 298, Banco do Brasil 

S/A, R$ 136.157,67; 299, Banco do Brasil S/A, R$ 41.434,14; 300, Banco 

do Brasil S/A, R$ 75.878,74; 301, Banco do Brasil S/A, R$ 277.835,58; 

302, Banco do Brasil S/A, R$ 151.688,15; 303, Banco do Brasil S/A, R$ 

43.060,20; 304, Banco do Brasil S/A, R$ 81.795,26; 305, Banco do Brasil 

S/A, R$ 309.526,20; 306, Banco do Brasil S/A, R$ 172.401,49; 307, Banco 

do Brasil S/A, R$ 44.832,33; 308, Banco do Brasil S/A, R$ 88.799,03; 309, 

Banco do Brasil S/A, R$ 353.223,11; 310, Banco do Brasil S/A, R$ 

207.074,98; 311, Banco do Brasil S/A, R$ 46.806,38; 312, Banco do Brasil 

S/A, R$ 97.668,01; 313, Banco do Brasil S/A, R$ 200.131,82; 314, Banco 

do Brasil S/A, R$ 49.074,91; 315, Banco do Brasil S/A, R$ 111.598,98; 

316, Banco do Brasil S/A, R$ 51.895,33; 317, Banco do Brasil S/A, R$ 

107.860,28; 318, Banco do Brasil S/A, R$ 56.293,47; 319, Banco do Brasil 

S/A, R$ 57.417,40; 320, Banco do Brasil S/A, R$ 254.052,13; 321, Banco 

do Brasil S/A, R$ 227.591,94; 322, Banco do Brasil S/A, R$ 684.526,00; 

323, Banco do Brasil S/A, R$ 75.878,74; 324, Banco do Brasil S/A, R$ 

59.540,05; 325, Banco do Brasil S/A, R$ 259.084,67; 326, Banco do Brasil 

S/A, R$ 283.029,95; 327, Banco do Brasil S/A, R$ 237.296,15; 328, Banco 

do Brasil S/A, R$ 81.795,26; 329, Banco do Brasil S/A, R$ 62.765,44; 330, 

Banco do Brasil S/A, R$ 288.636,52; 331, Banco do Brasil S/A, R$ 
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321.628,73; 332, Banco do Brasil S/A, R$ 248.932,96; 333, Banco do 

Brasil S/A, R$ 88.799,03; 334, Banco do Brasil S/A, R$ 63.572,32; 335, 

Banco do Brasil S/A, R$ 329.384,35; 336, Banco do Brasil S/A, R$ 

386.153,62; 337, Banco do Brasil S/A, R$ 265.975,50; 338, Banco do 

Brasil S/A, R$ 97.668,01; 339, Banco do Brasil S/A, R$ 399.973,25; 340, 

Banco do Brasil S/A, R$ 257.345,10; 341, Banco do Brasil S/A, R$ 

111.598,98; 342, Banco do Brasil S/A, R$ 107.860,28; 343, Banco do 

Brasil S/A, R$ 103.205,04; 344, Banco do Brasil S/A, R$ 40.615,40; 345, 

Banco do Brasil S/A, R$ 327.774,50; 346, Banco do Brasil S/A, R$ 

26.886,89; 347, Banco do Brasil S/A, R$ 901.844,78; 348, Banco do Brasil 

S/A, R$ 650.859,69; 349, Banco do Brasil S/A, R$ 2.050.392,44; 350, 

Banco do Brasil S/A, R$ 1.906.702,30; 351, Banco do Brasil S/A, R$ 

107.299,93; 352, Banco do Brasil S/A, R$ 5.977,97; 353, Banco do Brasil 

S/A, R$ 27.952,98; 354, Banco do Brasil S/A, R$ 780.817,08; 355, Banco 

do Brasil S/A, R$ 443.573,22; 356, Banco do Brasil S/A, R$ 485.110,83; 

357, Banco do Brasil S/A, R$ 22.101,67; 358, Banco do Brasil S/A, R$ 

1.046.614,52; 359, Banco do Brasil S/A, R$ 740.135,61; 360, Banco do 

Brasil S/A, R$ 113.109,76; 361, Banco do Brasil S/A, R$ 43.454,84; 362, 

Banco do Brasil S/A, R$ 29.465,06; 363, Banco do Brasil S/A, R$ 

869.879,03; 364, Banco do Brasil S/A, R$ 494.168,29; 365, Banco do 

Brasil S/A, R$ 534.958,91; 366, Banco do Brasil S/A, R$ 22.871,05; 367, 

Banco do Brasil S/A, R$ 1.097.939,62; 368, Banco do Brasil S/A, R$ 

841.254,40; 369, Banco do Brasil S/A, R$ 114.568,32; 370, Banco do 

Brasil S/A, R$ 45.091,37; 371, Banco do Brasil S/A, R$ 29.847,95; 372, 

Banco do Brasil S/A, R$ 992.682,91; 373, Banco do Brasil S/A, R$ 

563.931,77; 374, Banco do Brasil S/A, R$ 598.907,80; 375, Banco do 

Brasil S/A, R$ 23.722,12; 376, Banco do Brasil S/A, R$ 1.173.107,17; 377, 

Banco do Brasil S/A, R$ 1.010.616,54; 378, Banco do Brasil S/A, R$ 

46.963,09; 379, Banco do Brasil S/A, R$ 1.205.420,35; 380, Banco do 

Brasil S/A, R$ 684.785,49; 381, Banco do Brasil S/A, R$ 699.457,96; 382, 

Banco do Brasil S/A, R$ 24.693,08; 383, Banco do Brasil S/A, R$ 

1.135.042,06; 384, Banco do Brasil S/A, R$ 49.281,52; 385, Banco do 

Brasil S/A, R$ 683.770,41; 386, Banco do Brasil S/A, R$ 25.891,26; 387, 

Banco do Brasil S/A, R$ 52.893,10; 388, Banco do Brasil S/A, R$ 

27.745,89; 389, Banco do Brasil S/A, R$ 53.760,58; 390, Banco do Brasil 

S/A, R$ 31.379,20; 391, Banco do Brasil S/A, R$ 79.943,58; 392, Banco do 

Brasil S/A, R$ 152.695,16; 393, Banco do Brasil S/A, R$ 396.222,37; 394, 

Banco do Brasil S/A, R$ 84.488,15; 395, Banco do Brasil S/A, R$ 

366.024,02; 396, Banco do Brasil S/A, R$ 821.938,25; 397, Banco do 

Brasil S/A, R$ 515.713,12; 398, Banco do Brasil S/A, R$ 687.322,53; 399, 

Banco do Brasil S/A, R$ 12.695,97; 400, Banco do Brasil S/A, R$ 

928.139,39; 401, Banco do Brasil S/A, R$ 515.756,25; 402, Banco do 

Brasil S/A, R$ 67.998,74; 403, Banco do Brasil S/A, R$ 154.048,10; 404, 

Banco do Brasil S/A, R$ 381.630,79; 405, Banco do Brasil S/A, R$ 

552.056,48; 406, Banco do Brasil S/A, R$ 765.720,26; 407, Banco do 

Brasil S/A, R$ 13.397,08; 408, Banco do Brasil S/A, R$ 1.084.350,40; 409, 

Banco do Brasil S/A, R$ 594.507,93; 410, Banco do Brasil S/A, R$ 

74.548,34; 411, Banco do Brasil S/A, R$ 169.666,87; 412, Banco do Brasil 

S/A, R$ 400.345,64; 413, Banco do Brasil S/A, R$ 592.525,36; 414, Banco 

do Brasil S/A, R$ 870.866,55; 415, Banco do Brasil S/A, R$ 14.185,82; 

416, Banco do Brasil S/A, R$ 1.322.682,27; 417, Banco do Brasil S/A, R$ 

711.404,21; 418, Banco do Brasil S/A, R$ 83.224,79; 419, Banco do Brasil 

S/A, R$ 190.593,20; 420, Banco do Brasil S/A, R$ 427.754,28; 421, Banco 

do Brasil S/A, R$ 638.259,28; 422, Banco do Brasil S/A, R$ 1.047.922,41; 

423, Banco do Brasil S/A, R$ 15.106,33; 424, Banco do Brasil S/A, R$ 

1.431.685,81; 425, Banco do Brasil S/A, R$ 930.080,75; 426, Banco do 

Brasil S/A, R$ 97.410,29; 427, Banco do Brasil S/A, R$ 225.307,11; 428, 

Banco do Brasil S/A, R$ 413.874,44; 429, Banco do Brasil S/A, R$ 

690.738,68; 430, Banco do Brasil S/A, R$ 16.258,72; 431, Banco do Brasil 

S/A, R$ 753.286,52; 432, Banco do Brasil S/A, R$ 18.060,89; 433, Banco 

do Brasil S/A, R$ 833.706,37; 434, Banco do Brasil S/A, R$ 963.017,34; 

435, Banco do Brasil S/A, R$ 906.456,55; 436, Banco Fibra, R$ 

4.201.570,04, US$ 1.301.883,94; 437, Banco Pine S/A, R$ 650.859,69; 

438, Banco Rabobank International S/A, R$ 67.757.163,50, US$ 

20.995.000,00; 439, Banco Rabobank International S/A, R$ 612.387,89, 

US$ 189.752,39; 440, Banco Rabobank International S/A, R$ 1.847.181,01, 

US$ 572.361,11; 441, Banco Rabobank International S/A, R$ 1.913.151,77, 

US$ 592.802,58; 442, Banco Rabobank International S/A, R$ 3.341.241,63, 

US$ 1.035.305,56; 443, Banco Rabobank International S/A, R$ 

1.735.928,81, US$ 537.888,89; 444, Banco Rabobank International S/A, R$ 

1.797.926,25, US$ 557.099,20; 445, Banco Rabobank International S/A, R$ 

1.624.676,62, US$ 503.416,67; 446, Banco Rabobank International S/A, R$ 

1.682.700,76, US$ 521.395,83; 447, Banco Rabobank International S/A, R$ 

1.514.643,60, US$ 469.322,22; 448, Banco Rabobank International S/A, R$ 

1.568.738,02, US$ 486.083,73; 449, Banco Rabobank International S/A, R$ 

1.384.798,57, US$ 429.088,89; 450, Banco Rabobank International S/A, R$ 

1.434.255,75, US$ 444.413,52; 451, Banco Santander S.A., R$ 

2.109.948,23; 452, Banco Santander S.A., R$ 1.914.264,93; 453, Banco 

Santander S.A., R$ 35.605,92; 454, Banco Santander S.A., R$ 58.978,13; 

455, Banco Santander S.A., R$ 255.761,07; 456, Banco Santander S.A., 

R$ 33.740,75; 457, Banco Santander S.A., R$ 56.193,75; 458, Banco 

Santander S.A., R$ 33.346,00; 459, Banco Santander S.A., R$ 53.409,38; 

460, Cacílio Paula S. Júnior, R$ 290.000,00; 461, Cacílio Paula S. Júnior, R$ 

290.000,00; 462, Cacílio Paula S. Júnior, R$ 290.000,00; 463, Campo Forte 

Repres. Agrícolas LTDA, R$ 45.972,50; 464, Claudio Antonio Somenzi, R$ 

1.267.889,60; 465, Dirceu Correr, R$ 30.740,00; 466, Dirceu Correr, R$ 

30.740,00; 467, Dirceu Correr, R$ 30.740,00; 468, Edésio Rodrigues 

Martins, R$ 125.744,00; 469, Elias Luiz de Rezende Neto, R$ 20.300,00; 

470, Elias Luiz de Rezende Neto, R$ 20.300,00; 471, Elias Luiz de Rezende 

Neto, R$ 17.400,00; 472, Elias Luiz de Rezende Neto, R$ 14.500,00; 473, 

Elias Luiz de Rezende Neto, R$ 11.600,00; 474, Espólio Roque Carvalho, 

R$ 94.540,00; 475, Espólio Roque Carvalho, R$ 94.540,00; 476, Eudes 

Moraes de Souza, R$ 371.856,00; 477, Eudes Moraes de Souza, R$ 

148.718,00; 478, Eva Fonseca de Brito, R$ 205.320,00; 479, Eva Fonseca 

de Brito, R$ 205.320,00; 480, Eva Fonseca de Brito, R$ 205.320,00; 481, 

Eva Fonseca de Brito, R$ 205.320,00; 482, Franciosi & Assmann LTDA, R$ 

272.025,00; 483, Francisco Claudino da Silva, R$ 126.266,00; 484, 

Frederico Cezar Graziani, R$ 191.400,00; 485, Frederico Cezar Graziani, 

R$ 191.400,00; 486, Frederico Cezar Graziani, R$ 191.400,00; 487, 

Frederico Cezar Graziani, R$ 191.400,00; 488, Frederico Cezar Graziani, 

R$ 191.400,00; 489, G3 Sementes LTDA, R$ 300.000,00; 490, Galeno 

Itamar Nogueira Filho, R$ 313.537,61; 491, Gilberto Luiz Hollenbach, R$ 

58.000,00; 492, Idelfonso Borges da Silva, R$ 48.720,00; 493, Idelfonso 

Borges da Silva, R$ 41.760,00; 494, Iva Carvalho Fraga, R$ 13.050,00; 

495, Iva Carvalho Fraga, R$ 13.050,00; 496, Iva Carvalho Fraga, R$ 

13.050,00; 497, Iva Carvalho Fraga, R$ 13.050,00; 498, Iva Carvalho 

Fraga, R$ 13.050,00; 499, Joaquim Rodrigues Martins, R$ 40.020,00; 500, 

Joel Meireles, R$ 500.000,00; 501, Joel Meireles, R$ 62.272,00; 502, José 

Curi Filho, R$ 93.380,00; 503, José Curi Filho, R$ 93.380,00; 504, José Curi 

Filho, R$ 48.333,14; 505, José Inácio de Freitas, R$ 100.000,00; 506, José 

Inácio de Freitas, R$ 27.840,00; 507, Juvenil José de Souza, R$ 30.365,72; 

508, Leandro Pereira Putzel, R$ 56.184,70; 509, Louis Dreyfus Company 

Brasil S/A, R$ 9.048.870,14; 510, Nercídio Pereira da Silva, R$ 69.600,00; 

511, Nercídio Pereira da Silva, R$ 69.600,00; 512, Nercídio Pereira da Silva, 

R$ 50.600,00; 513, Nicanor José Dias David, R$ 36.000,00; 514, Nicanor 

José Dias David, R$ 36.000,00; 515, Odenir José Machado, R$ 87.000,00; 

516, Odenir José Machado, R$ 87.000,00; 517, Odenir José Machado, R$ 

87.000,00; 518, Odival Antonio Pazzeti, R$ 1.875.000,00; 519, Odival 

Antonio Pazzeti, R$ 1.875.000,00; 520, Odival Antonio Pazzeti, R$ 

1.875.000,00; 521, Odival Antonio Pazzeti, R$ 1.875.000,00; 522, Odival 

Antonio Pazzeti, R$ 1.875.000,00; 523, Odival Antonio Pazzeti, R$ 

1.875.000,00; 524, Odival Antonio Pazzeti, R$ 400.000,00; 525, Oswaldo 

Fonseca, R$ 810.000,00; 526, Oswaldo Fonseca, R$ 580.000,00; 527, 

Oswaldo Fonseca, R$ 580.000,00; 528, Oswaldo Fonseca, R$ 

580.000,00; 529, Oswaldo Fonseca, R$ 580.000,00; 530, Oswaldo 

Fonseca, R$ 580.000,00; 531, Oswaldo Fonseca, R$ 580.000,00; 532, 

Oswaldo Fonseca, R$ 580.000,00; 533, Oswaldo Fonseca, R$ 

580.000,00; 534, Oswaldo Fonseca, R$ 580.000,00; 535, Oswaldo 

Fonseca, R$ 580.000,00; 536, Oswaldo Fonseca, R$ 580.000,00; 537, 

Oswaldo Fonseca, R$ 580.000,00; 538, Oswaldo Fonseca, R$ 

580.000,00; 539, Oswaldo Fonseca, R$ 220.000,00; 540, Pco Com. 

Importação Exp Agropecuária, R$ 764.775,00; 541, Peixoto Adm. de Bens 

e Serviços, R$ 609.000,00; 542, Peixoto Adm. de Bens e Serviços, R$ 

609.000,00; 543, Peixoto Adm. de Bens e Serviços, R$ 609.000,00; 544, 

Peixoto Adm. de Bens e Serviços, R$ 609.000,00; 545, Raul Junior Amaral 

do NAscimento, R$ 50.200,68; 546, Ronaldo Fonseca Macedo, R$ 

645.366,00; 547, Ronaldo Fonseca Macedo, R$ 645.366,00; 548, Rudolf 

Thomas M. Aernoudts, R$ 258.480,00; 549, Rudolf Thomas M. Aernoudts, 

R$ 94.480,00; 550, Traudi Trentini, R$ 290.000,00; 551, Traudi Trentini, R$ 

290.000,00; 552, Traudi Trentini, R$ 290.000,00; 553, Traudi Trentini, R$ 

290.000,00; 554, Traudi Trentini, R$ 290.000,00; 555, Valdecir Feltrin, R$ 

40.000,00; 556, Valdecir Feltrin, R$ 40.000,00; 557, Valdecir Feltrin, R$ 

40.000,00; 558, Valdir Guths, R$ 129.050,00; 559, Valdir Guths, R$ 

72.500,00; 560, Valdir Guths, R$ 72.500,00; 561, Valdir Guths, R$ 
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58.000,00; 562, Valdir Guths, R$ 15.950,00; 563, Valdumiro Quirino de 

Moraes, R$ 34.800,00; 564, Valdumiro Quirino de Moraes, R$ 34.800,00; 

565, Wells Fargo Bank NA, R$ 272.757,49, US$ 84.516,00; 566, Wells 

Fargo Bank NA, R$ 272.757,49, US$ 84.516,00; 567, Wells Fargo Bank NA, 

R$ 272.757,49, US$ 84.516,00; 568, Wells Fargo Bank NA, R$ 272.757,49, 

US$ 84.516,00; 569, Wells Fargo Bank NA, R$ 272.757,49, US$ 84.516,00; 

570, Wilmar Alves - Digital Informática, R$ 42.500,00. TOTAL CONSTIUÍDO 

EM REAIS: R$ 290.078.172,86 – TOTAL CONSTITUÍDO EM DOLARES: 

US$51.510.418,03.

CLASSE III – QUIROGRAFÁRIA (ITEM, CREDOR E VALOR): 571, 

Aerotecnica Cuiaba, R$ 8.000,00; 572, Agro Amazônia Prod. 

Agropecuários S.A, R$ 2.705.132,50; 573, Agro Amazônia Prod. 

Agropecuários S.A, R$ 501.917,28; 574, Agro Amazônia Prod. 

Agropecuários S.A, R$ 1.466.174,49; 575, Agro Central Com e Repres. 

Agricola, R$ 38.740,00; 576, Agrofito Caminhoes e Defensivos Agricolas, 

R$ 5.337,07; 577, Agrofito Case Maquinas Agricolas LTDA, R$ 

148.336,53; 578, Ags Comercio de Pneus, R$ 355,00; 579, Andrade & 

Vidotti LTDA, R$ 5.771,40; 580, Arysta Lifescience do Brasil Ind Quim 

LTDA, R$ 2.154.082,59; 581, Arysta Lifescience do Brasil Ind Quim LTDA, 

R$ 1.235.219,28; 582, Asr Pneus LTDA, R$ 27.605,00; 583, Associacao 

dos Prod. de Sementes de MT, R$ 96.203,30; 584, Associacao dos Prod. 

de Sementes de MT, R$ 109.163,88; 585, Auri Radmann, R$ 8.710,00; 586, 

Autotrac Comercio e Telecomunicacoes S/A, R$ 15.297,89; 587, Brendler 

& Turcano LTDA, R$ 32.655,00; 588, Bunge S.A, R$ 2.743.205,00, US$ 

850.000,00; 589, Bunge S.A, R$ 7.362.985,84, US$ 2.281.469,29; 590, 

Bunge S.A, R$ 2.707.831,85, US$ 839.039,40; 591, C Vale Cooperativa 

Agroindustrial, R$ 332.666,25; 592, Campo Forte Repres. Agrícolas LTDA, 

R$ 230.751,95, US$ 71.500,00; 593, Campo Forte Repres. Agrícolas LTDA, 

R$ 517.434,27, US$ 160.330,39; 594, Caramuru Alimentos S.A., R$ 

12.428,00; 595, Cervejaria Petropolis S/A, R$ 116.101,20; 596, Cervejaria 

Petropolis S/A, R$ 7.003.241,00; 597, Cma Cons. e Assessoria e Mercantil, 

R$ 11.665,92; 598, Com. de Rolamentos e Peças Barcelos, R$ 1.065,94; 

599, Control Union Warrants LTDA, R$ 8.325,00; 600, Cooperativa de 

Desenvolv. Agricola, R$ 507,60; 601, Daniel de Brito Goulart, R$ 

936.000,00; 602, Deposito de Gas Leste Matogrosso LTDA, R$ 12.440,00; 

603, Dipagro LTDA, R$ 107.745,58; 604, Dipagro LTDA, R$ 396.000,00; 

605, Dipagro LTDA, R$ 1.348.688,67, US$ 417.900,00; 606, Du Pont do 

Brasil S.A, R$ 494.179,27; 607, Duzzi Climatização e Refrigeração LTDA, 

R$ 780,00; 608, Dynamica Seguranca do Trabalho, R$ 13.750,00; 609, 

Edson Kennedy Pereira, R$ 318.510,10; 610, Elcione Borges de Anicesio, 

R$ 34.465,00; 611, Elcione Borges de Anicesio, R$ 34.465,00; 612, Emal 

Emp. de Mineracao Aripuana LTDA, R$ 189.406,56; 613, Emal Emp. de 

Mineracao Aripuana LTDA, R$ 180.088,80; 614, Emal Emp. de Mineracao 

Aripuana LTDA, R$ 52.350,80; 615, Emc Componentes Aeronauticos, R$ 

4.500,00; 616, Evolução Turbo, R$ 3.469,50; 617, F R Rocha Cia LTDA, R$ 

17.400,00; 618, Facco Com Repres.Prod Agropecuarios, R$ 3.073,24; 619, 

Fiagril Comércio e Representações LTDA, R$ 1.611.842,71, US$ 

499.440,00; 620, Forte Comercio e Representaçoes, R$ 602.250,00; 621, 

Forte Comercio e Representaçoes, R$ 3.326,25; 622, Forte Comercio e 

Representações LTDA, R$ 144.000,00; 623, Forte Comercio e 

Representações LTDA, R$ 188.310,00; 624, Forte Comercio e 

Representações LTDA, R$ 166.500,00; 625, Franciosi & Assmann LTDA, 

R$ 3.164.729,25; 626, Franciosi & Assmann LTDA, R$ 57.400,00; 627, 

Franciosi & Assmann LTDA, R$ 937.524,66; 628, Fundação de Apoio 

Agrop de MT - PMA, R$ 119.319,39; 629, G3 Sementes LTDA, R$ 

66.236,54; 630, Gd Com. de Borrachas e Derivados LTDA, R$ 6.665,92; 

631, Gilberto Luiz Hollenbach, R$ 15.000,00; 632, Gilney Servicos de 

Manutencao, R$ 400,00; 633, Helio Toebe, R$ 405.287,07; 634, Iguacu 

Maquinas Agricolas LTDA, R$ 371.235,75; 635, Ires da Silva Marchesan, 

R$ 193.000,00; 636, Ivani Trentini Rodrigues, R$ 290.000,00; 637, Ivani 

Trentini Rodrigues, R$ 290.000,00; 638, Ivani Trentini Rodrigues, R$ 

290.000,00; 639, Ivani Trentini Rodrigues, R$ 290.000,00; 640, Ivani 

Trentini Rodrigues, R$ 290.000,00; 641, J F Ferramentas LTDA, R$ 

8.490,02; 642, Jlb Agronegócios LTDA, R$ 1.486,33; 643, Joao Bosco 

Pereira da Silva, R$ 230,00; 644, Jose Braz de Freitas Castaldeli, R$ 

1.800,00; 645, Jose Roberto Costa, R$ 363.055,40; 646, Lavoro 

AgroComercial S.A., R$ 500.001,35, US$ 154.928,69; 647, Luciana Reis 

Serafini, R$ 13.070,04; 648, Macrofértil Ind Com. de Fertilizantes, R$ 

262.678,34; 649, Macrofértil Ind Com. de Fertilizantes, R$ 3.746.086,38; 

650, Marcio E. F. R. Andrade Consultoria, R$ 31.888,42; 651, Marcolan & 

Rocha LTDA, R$ 4.310,00; 652, Mercescania Pecas e Servicos LTDA, R$ 

85.931,51; 653, Mocellin Agronegocios de Insumos, R$ 1.753.714,82, US$ 

543.400,00; 654, Mocellin Agronegocios de Insumos, R$ 5.654,26; 655, 

Mocellin Agronegocios de Insumos, R$ 97.092,31; 656, Mocellin 

Agronegocios de Insumos, R$ 4.090.000,00; 657, Monsanto do Brasil 

LTDA - Royalties, R$ 2.593,41; 658, Monsanto do Brasil LTDA - Royalties, 

R$ 707.273,84; 659, Monsanto do Brasil LTDA - Royalties, R$ 

1.997.413,26; 660, Monsanto do Brasil LTDA - Royalties, R$ 2.179.121,14; 

661, Montak Indústria e Comécio LTDA, R$ 1.317,00; 662, Montrezor & Cia 

LTDA, R$ 1.960,00; 663, Motrix Comercio de Pecas LTDA, R$ 1.396,00; 

664, Multitruck Alinhamento de Chassis, R$ 3.608,26; 665, Paulo Roberto 

Manfio, R$ 56.500,00; 666, Petrobras Distribuidora S/A, R$ 492.795,97; 

667, Pioneira Insumos Agricolas LTDA, R$ 287.342,20; 668, Posto Siloeiro 

LTDA, R$ 100.115,12; 669, Qualigraos Comercio e Serv. Agrop. LTDA, R$ 

600,00; 670, Randon Adm de Consorcios, R$ 31.882,00; 671, Remagril 

Maquinas LTDA, R$ 9.470,50; 672, Retifica Souza LTDA, R$ 3.120,75; 673, 

Rondet Com Prod de Limpeza LTDA, R$ 1.234,80; 674, Rondiesel Pecas e 

Servicos LTDA, R$ 7.164,39; 675, Royalties - Unisoja, R$ 2.382.040,57; 

676, Royalties - Unisoja, R$ 2.612.964,21; 677, Rural Agricultura no Vale 

LTDA, R$ 92.125,00; 678, Seter Serv. de Engenharia Telefonia LTDA, R$ 

22.538,71; 679, Seter Serv. de Engenharia Telefonia LTDA, R$ 28.482,27; 

680, Sinagro Produtos Agropecuarios S.A, R$ 1.311.725,75; 681, Softsul 

Informatica LTDA, R$ 8.724,00; 682, Suenir Carvalho Martins, R$ 700,00; 

683, Syngenta Proteção de Cultivos LTDA, R$ 1.523.420,17; 684, 

Syngenta Proteção de Cultivos LTDA, R$ 7.671.748,02; 685, Syngenta 

Proteção de Cultivos LTDA, R$ 730.985,00; 686, T. C. de Paula 

Constantino, R$ 1.920,00; 687, Telhas Hobus Esmaltados LTDA, R$ 

370,00; 688, Thiago Onghero, R$ 8.338,35; 689, Tractor Parts Dist. de 

Auto Pecas LTDA, R$ 3.067,00; 690, Tratorval Comercio de Pecas Agric 

LTDA, R$ 3.530,00; 691, Unimed Rondonopolis Cooperativa, R$ 6.412,93; 

692, Unimed Rondonopolis Cooperativa, R$ 21.070,07; 693, Unimed 

Rondonopolis Cooperativa, R$ 3.767,00; 694, Vigor Produtos 

Agropecuarios LTDA, R$ 4.311,00; 695, W. Jose de Barros, R$ 9.565,50; 

696, WG Comercio de Lubrificantes LTDA, R$ 135,00; 697, Widal e 

Marchioretto LTDA, R$ 743,00; 698, Willian Cezar Frank, R$ 9.888,23. 

TOTAL CONSTITUÍDO EM REAL: R$ 76.566.220,69 – TOTAL CONSTITUÍDO 

EM DOLARES: US$ 5.818.007,76.

 CLASSE IV – ME/EPP (ITEM, CREDOR E VALOR): 699, 5º Roda Peças e 

Serviços LTDA - ME, R$ 652,41; 700, Agrocanarana Com e Rep LTDA EPP, 

R$ 353,21; 701, Anderson Ziesmann - ME, R$ 47.060,75; 702, Andre da 

Silva ME, R$ 65.585,44; 703, Arlei Martins Jardim EPP, R$ 366,00; 704, 

Base Forte Cons. Agricola LTDA - ME, R$ 4.837,50; 705, Bc Ind 

Automacao e Com Equip Eireli ME, R$ 9.500,00; 706, Brunetta & Cia LTDA 

EPP, R$ 12.170,60; 707, C B de C Jardim - ME, R$ 460,00; 708, 

Cesconettos Lavagem LTDA ME, R$ 885,00; 709, Clovis Elias Brescovici 

ME, R$ 360,00; 710, Cofema Comercio de Insumos Agric ME, R$ 560,00; 

711, Comercial Fords LTDA EPP, R$ 717,91; 712, Copersul Com. de 

Cereais e Repres EPP, R$ 1.785,00; 713, D'loc Maq Ferramentas Assist 

Tecnica EPP, R$ 300,00; 714, D M Arruda Floricultura ME, R$ 500,00; 715, 

Dacroce & Dacroce LTDA ME, R$ 1.000,00; 716, E. A. F. Pinheiro & Cia. 

LTDA - EPP, R$ 6.082,89; 717, E. de Andrade Almeida ME, R$ 20.400,00; 

718, E. de Andrade Almeida ME, R$ 8.169,00; 719, F K P Barbosa ME, R$ 

225,00; 720, Follmann & Tiyoda LTDA ME, R$ 4.660,20; 721, GM 

Representacao Consultoria Agricola ME, R$ 82.778,19; 722, Iraze Soares - 

ME, R$ 501,50; 723, J A Konrad Transportes ME, R$ 3.420,00; 724, J 

Pereira da Silva Comercio - EPP, R$ 1.904,00; 725, Jaqueline Soares 

Jacoby - ME, R$ 7.088,00; 726, Joeber Alvino Balbino Cardoso ME, R$ 

3.940,75; 727, L. P. Jambersi - ME, R$ 320,00; 728, Lavoro Agrocomercial 

LTDA - EPP, R$ 3.370.035,00, US$ 1.044.227,37; 729, Lavoro 

Agrocomercial LTDA - EPP, R$ 45.938,00, US$ 14.234,19; 730, Lavoro 

Agrocomercial LTDA - EPP, R$ 500.000,00, US$ 154.928,27; 731, Lavoro 

Agrocomercial LTDA - EPP, R$ 525.000,00, US$ 162.674,68; 732, Marcio 

Antonio de Oliveira - ME, R$ 7.500,00; 733, Miguel Angelo Pereira de 

Moraes & Cia ME, R$ 3.375,00; 734, R. Brizot Nicaretta & Cia LTDA EPP, R$ 

84.358,00; 735, R. Brizot Nicaretta & Cia LTDA EPP, R$ 247.940,00; 736, 

Robert Francis Martens - ME, R$ 48.374,42; 737, Robert Francis Martens - 

ME, R$ 24.000,00; 738, Robert Francis Martens - ME, R$ 195.000,00; 739, 

Simone Dornelles ME, R$ 975,00. TOTAL CONSTITUÍDO EM REAIS: R$ 

5.339.078,77 – TOTAL CONSTITUÍDO EM DOLARES: US$1.376.064,51.

TOTAL DOS CRÉDITOS CONSTITUÍDOS EM REAIS EM TODAS AS 

CLASSES: R$372.659.782,97

TOTAL DOS CRÉDITOS CONSTITUÍDOS EM DOLARES EM TODAS AS 

CLASSES: US$58.704.490,31

ADVERTÊNCIAS: EM OBSERVÂNCIA AO ART. 52, §1º, III, DA LEI N.º 
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11.101/2005 (LRF), FICAM TODOS INTIMADOS PARA, QUERENDO, 

APRESENTAREM HABILITAÇÃO E/OU DIVERGÊNCIA DE CRÉDITO 

DIRETAMENTE Á ADMINISTRADORA JUDICIAL, NO PRAZO DE 15 DIAS 

ÚTEIS CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DESTE EDTAL, NOS TERMOS DO 

ART. 7º, §1º, DA LRF, BEM COMO OBJEÇÃO AO PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL A SER APRESENTADO PELA RECUPERANDA, 

NO PRAZO DE 30 DIAS ÚTEIS CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL 

REFERIDO NOS ARTS. 53, PARÁGRAFO ÚNICO, E 7º, §2º, DA LRF, NOS 

TERMOS DO ART. 55, CAPUT, DA MESMA LEI. Ainda, registra-se que as 

habilitações e divergências de crédito deverão ser enviadas à sede da 

AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ sob o n.º 25.313.759/0001-55, localizada na Av. Historiador 

Rubens de Mendonça, n.º 2254, Ed. American Business Center, 10º 

Andar, sala 1006, Bosque Saúde, telefone: (65) 3027-2886, site: 

www.aj1.com.br, em Cuiabá/MT, com funcionamento das 09h00m às 

12h00m e das 13h00m às 18h00m, de segunda-feira à sexta-feira, ou no 

e-mail: roland@aj1.com.br. E, para que chegue ao conhecimento de todos 

e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, Gerson Nunes dos Santos, digitei.

Alto Garças/MT, 04 de abril de 2018.

GERSON NUNES DOS SANTOS

Gestor Judiciário – Matrícula 4707

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 11383 Nr: 286-75.2009.811.0035

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdSBdS, GdSBdS, PTdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 DECISÃO.

 Vistos, etc.

 Considerando a informação de que a DPE não poderá intervir como 

causídico da parte autora na audiência supra designada haja vista 

encontrar-se em gozo de férias, NOMEIO APENAS PARA O ATO O 

DEFENSOR DATIVO DR. FERNANDO CÉSAR PASSINATO AMORIM – OAB 

Nº 7542/MT.

 Arbitro os honorários advocatícios ao advogado nomeado no valor de 01 

(uma) URH.

Após a audiência, expeça-se a certidão competente.

Às providências.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45699 Nr: 2-75.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Naldo de Araujo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN BRUNO GARCIA DE 

LIMA - OAB:22596/O

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de Ref. 63, que serve a presente 

para fins de intimar a defesa para apresentação de memoriais finais no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21738 Nr: 548-77.2011.811.0092

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos José dos Santos - 

OAB:13668/MT, Ricardo Alexandre Tortorelli - OAB:8974 A/MT

 DECISÃO: I – Homologo o acordo acima entabulado entre as partes. II – 

Designo audiência em continuação de Conciliação, Instrução e Julgamento 

para o dia 3 de julho de 2018, às 12h30min (MT). As testemunhas deverão 

comparecer independentemente de intimação. III – Proceda-se ao Estudo 

Psicossocial junto à mãe e filha. IV – Considerando a situação de conflito 

entre os genitores, determino que seja realizado acompanhamento 

psicológico com a criança Maria de Lurdes, bem como junto à mãe, pai e 

madrasta (Eliane), sendo que para estes últimos deverá ser expedida 

precatória à Comarca de Cassilândia/MS, devendo ser apresentado 

relatório nos autos. Saem os presentes intimados. Nada mais havendo a 

consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-97.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DOLLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Certidão de Intimação Certifico que 

serve a presente certidão para fins de intimar a parte promovente e seus 

advogados para comparecimento à Audiência de Conciliação designada 

para o dia 27 de abril de 2018, às 15h10 (horário de MT), no endereço ao 

final indicado. ADVERTÊNCIA: O não comparecimento do autor a qualquer 

das audiências do processo implica na extinção do feito, sem julgamento 

de mérito, conforme redação prevista no artigo 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95, sendo o autor condenado ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Alto Taquari - MT, 4 de abril de 2018. Mariângela Ferreira 

Cerantes Gestora Judiciário Portaria n.º 08/2018-DF SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI E INFORMAÇÕES: Rua 

Altino Pereira de Souza, S/N, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - 

MT - CEP: 78785-000 TELEFONE: (66) 34961609

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32935 Nr: 558-24.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci de Souza Mota, Helenir Moro Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Teixeira - 
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OAB:MT. 3624

 Vistos.

Havendo a necessidade de readequar a pauta, resolvo redesignar à 

audiência para o dia 13 de setembro de 2018, às 18h30min, mantendo 

inalteradas as demais determinações.

Intimem-se.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32960 Nr: 563-46.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos de Abreu e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VALNIR TEXEIRA - 

OAB:3624

 Vistos.

Havendo a necessidade de readequar a pauta, resolvo redesignar à 

audiência para o dia 13 de setembro de 2018, às 13h30min, mantendo 

inalteradas as demais determinações.

Intimem-se.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32967 Nr: 570-38.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Rodrigues Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VALNIR TEXEIRA - 

OAB:3624

 Vistos.

Havendo a necessidade de readequar a pauta, resolvo redesignar à 

audiência para o dia 23 de agosto de 2018, às 13h30min, mantendo 

inalteradas as demais determinações.

Intimem-se.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53292 Nr: 631-90.2013.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selomite Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT - 13994-A, Mariana Marques de Mendonça - 

OAB:MT/ 16.067, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT - 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aisi Anne Lima Tiago - 

OAB:MT - 16657, Ana Lucia de Freitas Alvarez - OAB:MT - 8.311, 

Luiz Nelson Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE QUANTIA 

CERTA - NCPC, art. 523 e ss. -, cuja parte devedora foi regularmente 

intimada para adimplemento e deixou o prazo de 15 (quinze) dias - CPC, 

art. 475-J - transcorrer in albis, razão pela qual DETERMINO a intimação da 

parte credora/exequente, através do(a) advogado(a), para que apresente 

a memória atual e discriminada do débito, acrescida da multa/sanção de 

10% (dez por cento) em decorrência da inércia da parte devedora, bem 

como requeira em prosseguimento.

Nada requerido no prazo de 30 (trinta) dias, ARQUIVE.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53202 Nr: 541-82.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Vencioni da Costa Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme mandado de ref. 15 e publicação DJE ref. 19. 

decorreu o prazo sem manifestação da parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 14647 Nr: 687-70.2006.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Diolina de Jesus, João Candido Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Marques Ribeiro - 

OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para informar endereço e 

telefones atualizados do requerente, para fins de intimação acerca da 

expedição do alvará de levantamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 25838 Nr: 1881-66.2010.811.0038

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ananias Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Augusto Rezende 

Silveira - Procurador Federal - Mat. 1711617 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anatoly Hodniuk Junior - 

OAB:MT - 7.963

 Visto e bem examinado.Trato de EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

apresentados pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em 

AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, que tem como credor/exequente, ora 

embargado ANANIAS NUNES DA SILVA, sob a alegação de que houve 

excesso de execução, uma vez que o credor/exequente incluiu no cálculo 
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das parcelas atrasadas valores recebidos a título de amparo social, 

benefício inacumulável com qualquer outro.(....)Isso posto e o que mais 

consta nos autos do processo, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, 

II/NCPC, art. 487, III, “a” -, e HOMOLOGO/JULGO PROCEDENTES os pedidos 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS nesses EMBARGOS 

À EXECUÇÃO para o fim de homologar o débito total de R$ 21.281,40 

(vinte e um mil, duzentos e oitenta e um reais e quarenta centavos), 

conforme cálculo de fls. 58/59, sendo R$ 19.403,53 (dezenove mil, 

quatrocentos e três reais e cinquenta e três centavos) para a parte autora 

e R$ 1.877,87 (um mil, oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e sete 

centavos) em relação aos honorários sucumbenciais, com data base 

11/2011. (...).Após o trânsito em julgado, não sendo hipótese de remessa 

necessária/duplo grau obrigatório – CPC, art. 745 e ss./NCPC, art. 496 e 

ss. -, certifique, translade cópia reprográfica dessa sentença e planilha de 

cálculo para os autos da execução em apenso, a fim de que nela seja 

dado o prosseguimento do necessário ao pagamento/adimplemento, e 

arquive com as baixas e anotações de estilo.Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º.P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 26164 Nr: 2207-26.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelino Alves Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reitero intimação da parte autora, para, no prazo legal, manifestar nos 

autos, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 6391 Nr: 2408-33.2001.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gercino Araujo Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaime Santana Orro Silva - 

OAB:6072-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josemary Cançado - 

Procuradora Federal do INSS/MT - OAB:4127-4/MT

 Intimação da parte autora, para, no prazo legal, manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 98687 Nr: 84-58.2018.811.0011

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EdFT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:MT-11.473/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.(...)Não bastasse isso, nas ações de família, 

todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da 

controvérsia e a imediata concessão da guarda unilateral provisória para a 

parte requerente, provavelmente, dificultaria a conversa/acordo entre as 

partes, razões pelas quais, por ora, INDEFIRO o pedido da TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR e DETERMINO que designe audiência 

de conciliação, a qual será realizada pelo conciliador da Comarca, 

devendo ser citada a parte requerida/ré, em sua pessoa, com pelo menos 

15 (vinte) dias de antecedência – NCPC, art. 695 e §§.Advirto que o 

mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e 

deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado 

ao(à) réu(ré) o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo – 

NCPC, art. 695, § 1º -, assim como, em sendo benéfico, poderá o 

conciliador solicitar o auxílio da equipe multidisciplinar que atende a 

Comarca.Intime o(a) autor(a) na pessoa do(a) seu(sua) advogado(a), para 

a audiência, e advirta as partes que o não comparecimento injustificado 

do(a) autor(a) ou do(a) réu(ré) à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa, revertida em favor da União ou do Estado, bem como que as partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

– NCPC, art. 695, § 4º.O prazo de contestação será o disposto no art. 335 

do NCPC.Sem prejuízo disso, desde já DETERMINO a realização, com 

URGÊNCIA, de estudo psicossocial nos endereços dos genitores, na 

Comarca, através da equipe multidisciplinar local e, em diversa, de carta 

precatória expedida para cumprimento pela equipe existente no juízo 

deprecado, após a determinação do magistrado do destino para 

isso.Cientifique a representante do Ministério Público(...)Cumpra.Às 

providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-60.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ROSA PEREIRA DA SILVA (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000099-60.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA Visto e bem examinado. Ciente da decisão 

proferida pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso. Intime as partes 

requeridas para que cumpram a tutela deferida pelos magistrados, bem 

como INTIME-AS, na pessoa do(s) advogado(s) – caso existente(s) -, 

para que esclareçam, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a 

designação da AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, especificando objetivamente 

as provas que pretendam produzir nessa, pois possível ao magistrado 

“limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou 

protelatórias” – Lei n. 9.099/1995, art. 33, parte final -, ou o JULGAMENTO 

IMEDIATO A LIDE. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas as 

provas, volte-me concluso. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 4 de abril de 2018 - 14:31:33. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-12.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA RIOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON DE ALMEIDA MARQUES OAB - MT0019732A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDY INACIO MAMEDES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 4 de abril de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: AIRTON DE ALMEIDA 
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MARQUES - MT0019732A O presente mandado, extraído dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 16/08/2018 

Hora: 13:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000238-12.2017.8.11.0038; Valor causa: R$ 4.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: REQUERENTE: ROSANGELA RIOS REIS ADVERTÊNCIA(S): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 TELEFONE: (66) 32611273

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-12.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA RIOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON DE ALMEIDA MARQUES OAB - MT0019732A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDY INACIO MAMEDES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 

DEPRECANTE: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE 

ARAPUTANGA DEPRECADO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE 

JURUENA Dados do processo: Processo: 1000238-12.2017.8.11.0038; 

Valor causa: R$ 4.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ACESSÃO]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: REQUERENTE: ROSANGELA RIOS REIS REQUERIDO: EDY 

INACIO MAMEDES - Endereço: Rua H2 (Fundo da Igreja Assembleia de 

Deus, S/N, Bela Vista, Juruena/MT, CEP 78.340-000 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por 

finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, PARTE REQUERIDA, por todo o 

conteúdo da petição inicial, que se encontra disponibilizada no Sistema PJE 

- Processo Judicial Eletrônico e anexo a este expediente, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação Sala: ARAPUTANGA 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 16/08/2018 Hora: 13h00min 

(MT) no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não 

haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de 

recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando 

documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. ARAPUTANGA/MT, 4 de abril de 2018 Atenciosamente, Renato José 

de Almeida Costa Filho Juiz de Direito CERTIFICO ser autêntica a 

assinatura supra, do(a) MM.(ª) Juiz de Direito deste Juizado Especial, Dr.

(a) Renato José de Almeida Costa Filho. João Henrique Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-33.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE RESERVA DO CABACAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000008-33.2018.8.11.0038 REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE RESERVA DO CABACAL Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO - rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 

9.099/95 e CPC/NCPC - com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA/CAUTELAR - NCPC, art. 300 e ss. -, 

tendo como partes o(a) DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, como substituto(a) processual de EBER ALVES PIO, em 

desfavor dos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE RESERVA DO 

CABAÇAL-MT, em que aquela parte, entre pedidos outros, requer in initio 

litis e inaudita altera parte seja determinado o fornecimento de ACITRETINA 

25mg, dando à causa o valor de R$. 1.000,00 (mil reais). Narra que a 

paciente tem PSORÍASE OSTRÁCEA e que necessita fazer uso do 

medicamento supracitado e por não ter condições para custear as 

despesas, requereu o medicamento junto à secretaria municipal, contudo 

sem êxito. Atendidas as recomendações da CNGC, fora precedido de 

notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - art. 1.317, parágrafo único 

– e da prévia intimação dos gestores da área de saúde – arts. 1.307, 

1.317, caput, 1.308, 1.311 e 1.315. É necessário. Decido de forma sucinta 

e objetivamente fundamentada - CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

é fixada através do critério econômico - ações que não ultrapassam o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos - e material - cujo art. 2º, § 1º, da 

Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como ABSOLUTA 

nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. 

Aparentemente preenchidos os requisitos legais, recebo a petição inicial 

com seus documentos – Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/95 -, sendo orientação da CNGC, art. 328 § 3º – que as ações 

envolvendo assistência à saúde devem ser instruídas, “tanto quanto 

possível, com os documentos originais e, na impossibilidade, com 

fotocópias, relativos a exames ambulatoriais; Autorização de Internação 

Hospitalar (AIH); relatórios médicos com descrição da doença, inclusive 

com o CID (Código Internacional de Doença), contendo prescrição de 

medicamentos, com denominação genérica ou princípio ativo, produtos, 

órteses, próteses e insumos em geral, como posologia exata e o tempo 

estimado para o tratamento, segundo estabelecem as Portarias GM/MS nº 

2.981/09 e GM/MS nº 2.982/09 emitidas em 26.09.09 pelo Ministério da 

Saúde e a Resolução CIB/MT Nº 083/10 emitida no dia 15.04.10 pela 

'COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE' da SECRETARIA de Estado de 

Saúde de Mato Grosso”. Há entendimento explicitado no Enunciado n. 26 

do FONAJE, com redação dada no encontro de Florianópolis/SC, que “São 

cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais 

Cíveis” e a legislação que trata do Juizado Especial da Fazenda Pública 

tem regra própria no sentido de que o “juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de 

incerta reparação” - Lei n. 12.153/2009, art. 3º - e, portanto, há 

possibilidade de o magistrado antecipar os efeitos da sentença para uma 

fase do processo anterior àquela em que normalmente tais efeitos seriam 

produzidos – sentença -, aplicando-se o disposto na legislação 

processual – CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, 

em regra, imprescindíveis à concessão da medida almejada são o 

pedido/requerimento, a prova inequívoca dos fatos/probabilidade do 

direito, que resultam da verossimilhança do alegado, e o fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Não obstante, quando a tutela de urgência é de 

natureza antecipada – NCPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a 
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análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese ou quando verificada a 

irreversibilidade recíproca - valendo do princípio da proporcionalidade e 

afastando o risco mais grave. O direito à saúde está inserido entre os 

direitos e garantias fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 

2º. A natureza do direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao 

Município providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, 

sendo a saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. A 

competência para legislar concorrentemente sobre previdência social, 

proteção e defesa da saúde é da União, dos Estados e do Distrito Federal 

– CRFB/88, art. 24, XII – e os Municípios são competentes para prestar 

serviços de atendimento à saúde da população – CRFB/88, art. 30, VII. As 

ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único – CRFB/88, art. 198 -, cuja 

aquela é organizada e financiada com recursos do orçamento da 

seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, além de outras fontes que asseguram aos necessitados o 

fornecimento gratuito dos medicamentos indispensáveis ao tratamento de 

sua saúde, de responsabilidade da União, dos Estados e Municípios. Em 

consideração aos princípios constitucionais e ponderando os valores 

envolvidos na demanda, é certo que deve prevalecer o direito à saúde, 

projeção da dignidade da pessoa humana, princípio fundamental - art. 1º, 

III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder Judiciário, sempre que possível, 

superar essa dificuldade, prestando a tutela jurisdicional em deferência à 

concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. A parte 

autora afirma ser portadora de PSORÍASE OSTRÁCEA e a peça inicial veio 

acompanhada de diversos documentos médicos que demonstram o suso 

narrado, bem como o processo foi enviado ao NAT – Núcleo de Apoio 

Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, cuja conclusão foi 

de que é urgente, uma vez que há risco de morte ou perda de membro, 

bem como informou que ACITRETINA 25mg é disponibilizado pelo SUS em 

conexo com Metotrexato e Ciclosporina. Há elementos que evidenciam a 

probabilidade do direito, cuja doença foi demonstrada e a 

forma/necessidade de tratamento, assim como presente o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que a demora agrava a 

situação do(a) beneficiário(a) e pode resultar em morte, sendo verificado 

a irreversibilidade recíproca no caso diante da proporcionalidade entre os 

direitos envolvidos e afastando o risco mais grave, que seria a saúde da 

pessoa. No confronto entre a aparente irreversibilidade e o direito à saúde 

e, alguns casos, vida, prevalece estes – NCPC, art. 300 e ss.. Assim 

sendo, subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela 

provisória de urgência liminar, pela suficiência das provas apresentadas 

até o momento e, consequentemente, resultados negativos que podem 

advir da sua não concessão, ainda que pendente a oitiva da parte 

adversa e eventual instrução/cognição exauriente. Por fim, esclareço que 

o não atendimento da decisão poderá ensejar providências necessárias 

outras, entre as quais o bloqueio de ativos/sequestro de valores das 

pessoas jurídicas de direito público interno, mais eficaz do que a fixação 

de astreinte/multas diárias que costumam ser ignoradas pelo Poder 

Público. Nesses termos: “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. 

RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em 

vista que o ente público descumpriu a determinação judicial de 

fornecimento da cirurgia à autora, cabível o ressarcimento imediato dos 

gastos arcados pelo nosocômio particular, mediante bloqueio de 

numerário. O sequestro de valores em conta bancária encontra previsão 

no art. 461, § 5º, do CPC, inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. 

Precedentes. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo Nº 70065450470, 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Julgado em 19/08/2015)”. (TJ-RS - AGV: 70065450470 RS, 

Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 19/08/2015, 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

26/08/2015) Isso posto, preenchendo a inicial os requisitos essenciais, 

assim como presentes os requisitos da legislação - art. 273 e ss. do 

CPC/NCPC, art. 300 e ss. -, DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA 

LIMINAR ANTECIPADA/CAUTELAR e DETERMINO a intimação para que a(s) 

parte(s) demandada(s), solidariamente, promova(m) o tratamento 

necessário à reclamante da forma constante na exordial e documentos 

médicos juntados, especificamente ACITRETINA 25mg seja na rede pública 

ou, na falta/impossibilidade de realização nessa, particular, no prazo de 5 

(cinco) dias corridos da intimação, sob pena de bloqueio de 

ativos/sequestro de valores ou qualquer outra medida idônea para o 

atendimento/implemento do direito – NCPC, art. 301 -, devendo a parte que 

apresentar este tipo de pedido juntar o orçamento especificado ou, se 

possível, a nota fiscal com a devida especificação dos serviços ou 

medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais 

utilizados na prestação do serviço judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, 

assim como os dados pessoais e bancários necessários à expedição do 

alvará de levantamento, pois a constrição se dá através do sistema 

BACENJUD, com posterior transferência para a conta única do Poder 

Judiciário e a liberação do Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – 

SISCONDJ – CNGC, art. 1.319, § 2º. Ademais, esclareço que, quando for 

obrigação de prestação continuada, a parte beneficiária deverá 

apresentar nova receita médica ou relatório médico periodicamente, 

fixando o mínimo de 6 (seis) meses para essa renovação/atualização ou 

prazo outro esclarecido/indicado por profissional médico como necessário 

à revisão do tratamento, considerada a natureza da enfermidade, sob 

pena de perda da eficácia da medida – CNGC, art. 1.320, caput. Sem 

prejuízo disso e diante da existência de Central de Regulação de Urgência 

e Emergência do Estado de Mato Grosso (CRUE/SES), a qual funciona em 

plantão de 24h (vinte e quatro horas), DETERMINO que seja enviado uma 

cópia reprográfica para o e-mail atcrue@ses.mt.gov.br, cujos telefones 

informados para eventual contato são (65) 9 9972-6713, (65) 9 9982-6102 

e (66) 9 9984-6940. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em 

Cuiabá-MT, permite que seja dispensada a realização de audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar a defesa e diante do fato 

de que a Procuradoria não manda profissional para eventuais audiências 

agendadas na Comarca, DETERMINO que cite a parte adversa para 

apresentar defesa no prazo máximo de 30 (trinta) dias, forneça a 

documentação de que disponha para o esclarecimento da causa - Lei n. 

12.153/2009, art. 9º –, indique se a medida é abrangida por política pública 

existente, quando poderá ser inscrito o(a) beneficiário(a) no respectivo 

programa, informe se há disponibilidade por instituição pública ou privada 

vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS) e indique o preço máximo de 

venda ao governo – PMVG, estabelecido pelo CMED, evitando 

manifestação genérica. As intimações no Juizado Especial serão feitas na 

forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/95, art. 19 -, sendo que nas realizadas por 

telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Defiro a excepcionalidade prevista no art. 172, § 2º, do 

CPC, em que pese ser prescindível atualmente, observado o disposto na 

CRFB/88, art. 5º, XI – NCPC, art. 212, § 2º. Cumpra, expedindo o 

necessário, com URGÊNCIA. Intime. Às providências. Araputanga-MT, 3 de 

abril de 2018 - 14:01:23. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho 

Juiz de Direito
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12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC - com pedido de TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA/CAUTELAR - NCPC, 

art. 300 e ss. -, tendo como partes o(a) MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, 

como substituto(a) processual de GERSON PEREIRA DA SILVA, em 

desfavor dos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE RESERVA DO 

CABAÇAL-MT, em que aquela parte, entre pedidos outros, requer in initio 

litis e inaudita altera parte seja determinado a realização de procedimento 

cirúrgico para correção de OTITE CRÔNICA, dando à causa o valor de R$. 

5.000,00 (cinco mil reais). Narra que o paciente é portador de OTITE 

CRÔNICA e necessita realizar procedimento cirúrgico e por não ter 

condições financeiras para custear o tratamento, solicitou junto à 

secretaria municipal a realização da cirurgia, contudo foi informando que o 

Município pagaria apenas parte do tratamento, devendo o paciente custear 

o restante, um valor aproximado em R$ 11.000,00 (onze mil reais). 

Atendidas as recomendações da CNGC, fora precedido de notas de 

evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso - art. 1.317, parágrafo único – e da 

prévia intimação dos gestores da área de saúde – arts. 1.307, 1.317, 

caput, 1.308, 1.311 e 1.315. É necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada - CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

é fixada através do critério econômico - ações que não ultrapassam o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos - e material - cujo art. 2º, § 1º, da 

Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como ABSOLUTA 

nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. 

Aparentemente preenchidos os requisitos legais, recebo a petição inicial 

com seus documentos – Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/95 -, sendo orientação da CNGC, art. 328 § 3º – que as ações 

envolvendo assistência à saúde devem ser instruídas, “tanto quanto 

possível, com os documentos originais e, na impossibilidade, com 

fotocópias, relativos a exames ambulatoriais; Autorização de Internação 

Hospitalar (AIH); relatórios médicos com descrição da doença, inclusive 

com o CID (Código Internacional de Doença), contendo prescrição de 

medicamentos, com denominação genérica ou princípio ativo, produtos, 

órteses, próteses e insumos em geral, como posologia exata e o tempo 

estimado para o tratamento, segundo estabelecem as Portarias GM/MS nº 

2.981/09 e GM/MS nº 2.982/09 emitidas em 26.09.09 pelo Ministério da 

Saúde e a Resolução CIB/MT Nº 083/10 emitida no dia 15.04.10 pela 

'COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE' da SECRETARIA de Estado de 

Saúde de Mato Grosso”. Há entendimento explicitado no Enunciado n. 26 

do FONAJE, com redação dada no encontro de Florianópolis/SC, que “São 

cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais 

Cíveis” e a legislação que trata do Juizado Especial da Fazenda Pública 

tem regra própria no sentido de que o “juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de 

incerta reparação” - Lei n. 12.153/2009, art. 3º - e, portanto, há 

possibilidade de o magistrado antecipar os efeitos da sentença para uma 

fase do processo anterior àquela em que normalmente tais efeitos seriam 

produzidos – sentença -, aplicando-se o disposto na legislação 

processual – CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, 

em regra, imprescindíveis à concessão da medida almejada são o 

pedido/requerimento, a prova inequívoca dos fatos/probabilidade do 

direito, que resultam da verossimilhança do alegado, e o fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Não obstante, quando a tutela de urgência é de 

natureza antecipada – NCPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese ou quando verificada a 

irreversibilidade recíproca - valendo do princípio da proporcionalidade e 

afastando o risco mais grave. O direito à saúde está inserido entre os 

direitos e garantias fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 

2º. A natureza do direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao 

Município providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, 

sendo a saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. A 

competência para legislar concorrentemente sobre previdência social, 

proteção e defesa da saúde é da União, dos Estados e do Distrito Federal 

– CRFB/88, art. 24, XII – e os Municípios são competentes para prestar 

serviços de atendimento à saúde da população – CRFB/88, art. 30, VII. As 

ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único – CRFB/88, art. 198 -, cuja 

aquela é organizada e financiada com recursos do orçamento da 

seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, além de outras fontes que asseguram aos necessitados o 

fornecimento gratuito dos medicamentos indispensáveis ao tratamento de 

sua saúde, de responsabilidade da União, dos Estados e Municípios. Em 

consideração aos princípios constitucionais e ponderando os valores 

envolvidos na demanda, é certo que deve prevalecer o direito à saúde, 

projeção da dignidade da pessoa humana, princípio fundamental - art. 1º, 

III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder Judiciário, sempre que possível, 

superar essa dificuldade, prestando a tutela jurisdicional em deferência à 

concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. A parte 

autora afirma que foi diagnosticado com OTITE CRÔNICA e a peça inicial 

veio acompanhada de diversos documentos médicos que demonstram o 

suso narrado, bem como o processo foi enviado ao NAT – Núcleo de 

Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, cuja 

conclusão foi de que aparenta ter necessidade de realização cirúrgica, 

contudo não há urgência e/ou emergência, bem como trata de avaliação 

em caráter eletivo. Há elementos que evidenciam a probabilidade do direito, 

cuja doença foi demonstrada e a forma/necessidade de tratamento, 

contudo, conforme o relatório do NAT, não ficou demonstrado o presente 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ou eventual 

irreversibilidade recíproca no caso diante da proporcionalidade entre os 

direitos envolvidos e afastando o risco mais grave, que seria a saúde da 

pessoa. Prevalece a vida nos confrontos entre a aparente irreversibilidade 

e o direito à saúde, o que não é o caso, conforme os documentos juntados 

e relatório do NAT. Isso posto, ausentes os requisitos legais ou a 

necessidade de evitar dano de difícil ou de incerta reparação, INDEFIRO o 

pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA/CAUTELAR e, diante do fato de que a Procuradoria não 

manda profissional para eventuais audiências agendadas na Comarca, 

DETERMINO que cite a parte adversa para apresentar defesa no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, forneça a documentação de que disponha para 

o esclarecimento da causa - Lei n. 12.153/2009, art. 9º –, indique se a 

medida é abrangida por política pública existente, quando poderá ser 

inscrito o(a) beneficiário(a) no respectivo programa, informe se há 

disponibilidade por instituição pública ou privada vinculada ao Sistema 

Único de Saúde (SUS) e indique o preço máximo de venda ao governo – 

PMVG, estabelecido pelo CMED, evitando manifestação genérica. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/95, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Defiro a 

excepcionalidade prevista no art. 172, § 2º, do CPC, em que pese ser 

prescindível atualmente, observado o disposto na CRFB/88, art. 5º, XI – 

NCPC, art. 212, § 2º. Cumpra, expedindo o necessário, com URGÊNCIA. 

Intime. Às providências. Araputanga-MT, 3 de abril de 2018 - 14:57:24. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO - rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e 

CPC/NCPC - com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA/CAUTELAR - NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes o(a) 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, como 

substituto(a) processual de ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA, em 

desfavor dos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE 

ARAPUTANGA-MT, em que aquela parte, entre pedidos outros, requer in 

initio litis e inaudita altera parte seja determinado o fornecimento de 

CITONEURIN 5.000, dando à causa o valor de R$. 937,00 (novecentos e 

trinta e sete reais). Narra que a paciente é portadora de HANSENÍASE, 

razão pela qual necessita fazer uso do fármaco supracitado e por não 

dispor de condição financeira para custear o tratamento, requereu a 

medicação junto à secretaria municipal de saúde, contudo sem êxito. 

Atendidas as recomendações da CNGC, fora precedido de notas de 

evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso - art. 1.317, parágrafo único – e da 

prévia intimação dos gestores da área de saúde – arts. 1.307, 1.317, 

caput, 1.308, 1.311 e 1.315. É necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada - CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

é fixada através do critério econômico - ações que não ultrapassam o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos - e material - cujo art. 2º, § 1º, da 

Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como ABSOLUTA 

nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. 

Aparentemente preenchidos os requisitos legais, recebo a petição inicial 

com seus documentos – Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/95 -, sendo orientação da CNGC, art. 328 § 3º – que as ações 

envolvendo assistência à saúde devem ser instruídas, “tanto quanto 

possível, com os documentos originais e, na impossibilidade, com 

fotocópias, relativos a exames ambulatoriais; Autorização de Internação 

Hospitalar (AIH); relatórios médicos com descrição da doença, inclusive 

com o CID (Código Internacional de Doença), contendo prescrição de 

medicamentos, com denominação genérica ou princípio ativo, produtos, 

órteses, próteses e insumos em geral, como posologia exata e o tempo 

estimado para o tratamento, segundo estabelecem as Portarias GM/MS nº 

2.981/09 e GM/MS nº 2.982/09 emitidas em 26.09.09 pelo Ministério da 

Saúde e a Resolução CIB/MT Nº 083/10 emitida no dia 15.04.10 pela 

'COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE' da SECRETARIA de Estado de 

Saúde de Mato Grosso”. Há entendimento explicitado no Enunciado n. 26 

do FONAJE, com redação dada no encontro de Florianópolis/SC, que “São 

cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais 

Cíveis” e a legislação que trata do Juizado Especial da Fazenda Pública 

tem regra própria no sentido de que o “juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de 

incerta reparação” - Lei n. 12.153/2009, art. 3º - e, portanto, há 

possibilidade de o magistrado antecipar os efeitos da sentença para uma 

fase do processo anterior àquela em que normalmente tais efeitos seriam 

produzidos – sentença -, aplicando-se o disposto na legislação 

processual – CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, 

em regra, imprescindíveis à concessão da medida almejada são o 

pedido/requerimento, a prova inequívoca dos fatos/probabilidade do 

direito, que resultam da verossimilhança do alegado, e o fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Não obstante, quando a tutela de urgência é de 

natureza antecipada – NCPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese ou quando verificada a 

irreversibilidade recíproca - valendo do princípio da proporcionalidade e 

afastando o risco mais grave. O direito à saúde está inserido entre os 

direitos e garantias fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 

2º. A natureza do direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao 

Município providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, 

sendo a saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. A 

competência para legislar concorrentemente sobre previdência social, 

proteção e defesa da saúde é da União, dos Estados e do Distrito Federal 

– CRFB/88, art. 24, XII – e os Municípios são competentes para prestar 

serviços de atendimento à saúde da população – CRFB/88, art. 30, VII. As 

ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único – CRFB/88, art. 198 -, cuja 

aquela é organizada e financiada com recursos do orçamento da 

seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, além de outras fontes que asseguram aos necessitados o 

fornecimento gratuito dos medicamentos indispensáveis ao tratamento de 

sua saúde, de responsabilidade da União, dos Estados e Municípios. Em 

consideração aos princípios constitucionais e ponderando os valores 

envolvidos na demanda, é certo que deve prevalecer o direito à saúde, 

projeção da dignidade da pessoa humana, princípio fundamental - art. 1º, 

III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder Judiciário, sempre que possível, 

superar essa dificuldade, prestando a tutela jurisdicional em deferência à 

concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. A parte 

autora afirma ser portadora de HANSENÍASE e a peça inicial veio 

acompanhada de diversos documentos médicos que demonstram o suso 

narrado, bem como o processo foi enviado ao NAT – Núcleo de Apoio 

Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, cuja conclusão foi 

de que o medicamento não é fornecido pelo SUS e que pode ser 

considerado urgente em decorrência das fortes dores relatado pela 

paciente, contudo, existem outras vitaminas do complexo B que podem ser 

adquiridas no SUS, uma vez que o CITONEURIM não é fornecido pelo 

sistema de saúde público. Esclareceu que o valor médico do medicamento 

é de R$ 42,00 (quarenta e dois reais) a caixa, contendo 20 (vinte) 

comprimidos. Há elementos que evidenciam a probabilidade do direito, cuja 

doença foi demonstrada e a forma/necessidade de tratamento, contudo, 

conforme o relatório do NAT, não ficou demonstrado o presente o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo ou eventual 

irreversibilidade recíproca no caso diante da proporcionalidade entre os 

direitos envolvidos e afastando o risco mais grave, que seria a saúde da 

pessoa. Prevalece a vida nos confrontos entre a aparente irreversibilidade 

e o direito à saúde, o que não é o caso, conforme os documentos juntados 

e relatório do NAT. Isso posto, ausentes os requisitos legais ou a 

necessidade de evitar dano de difícil ou de incerta reparação, INDEFIRO o 

pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA/CAUTELAR e, diante do fato de que a Procuradoria não 

manda profissional para eventuais audiências agendadas na Comarca, 

DETERMINO que cite a parte adversa para apresentar defesa no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, forneça a documentação de que disponha para 

o esclarecimento da causa - Lei n. 12.153/2009, art. 9º –, indique se a 

medida é abrangida por política pública existente, quando poderá ser 

inscrito o(a) beneficiário(a) no respectivo programa, informe se há 

disponibilidade por instituição pública ou privada vinculada ao Sistema 

Único de Saúde (SUS) e indique o preço máximo de venda ao governo – 

PMVG, estabelecido pelo CMED, evitando manifestação genérica. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/95, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Defiro a 

excepcionalidade prevista no art. 172, § 2º, do CPC, em que pese ser 

prescindível atualmente, observado o disposto na CRFB/88, art. 5º, XI – 

NCPC, art. 212, § 2º. Cumpra, expedindo o necessário, com URGÊNCIA. 

Intime. Às providências. Araputanga-MT, 3 de abril de 2018 - 15:42:38. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000425-20.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

JOACY FRANCELINO MARCONDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE RESERVA DO CABAÇAL/MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000425-20.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, JOACY FRANCELINO MARCONDES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE RESERVA DO 

CABAÇAL/MT Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

– rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC - com 

pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA/CAUTELAR – NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes o(a) 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, como substituto(a) 

processual de JOACY FRANCELINO MARCONDES, em desfavor dos 

ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE RESERVA DO CABAÇAL-MT, 

em que aquela parte, entre pedidos outros, requer in initio litis e inaudita 

altera parte seja determinado a realização de procedimento cirúrgico na 

VÁLVULA MITRAL, dando à causa o valor de R$. 5.000,00 (cinco mil 

reais). Narra que o paciente é portador de DESCOMPENSAÇÃO 

CARDÍACA, motivo pelo qual necessita realizar o procedimento cirúrgico 

supracitado e por não ter condições financeiras para realizar a cirurgia, 

solicitou através da Secretaria de Saúde de Reserva do Cabaçal/MT, 

contudo sem êxito. Atendidas as recomendações da CNGC, fora 

precedido de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de 

Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - art. 1.317, 

parágrafo único – e da prévia intimação dos gestores da área de saúde – 

arts. 1.307, 1.317, caput, 1.308, 1.311 e 1.315. É necessário. Decido de 

forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. A competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada através do critério 

econômico - ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos - e material - cujo art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as 

ações vedadas -, assim como ABSOLUTA nos locais em que estiver 

instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. Aparentemente preenchidos 

os requisitos legais, recebo a petição inicial com seus documentos – Lei n. 

12.153/09, art. 27 c/c art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95 -, sendo orientação 

da CNGC, art. 328 § 3º – que as ações envolvendo assistência à saúde 

devem ser instruídas, “tanto quanto possível, com os documentos originais 

e, na impossibilidade, com fotocópias, relativos a exames ambulatoriais; 

Autorização de Internação Hospitalar (AIH); relatórios médicos com 

descrição da doença, inclusive com o CID (Código Internacional de 

Doença), contendo prescrição de medicamentos, com denominação 

genérica ou princípio ativo, produtos, órteses, próteses e insumos em 

geral, como posologia exata e o tempo estimado para o tratamento, 

segundo estabelecem as Portarias GM/MS nº 2.981/09 e GM/MS nº 

2.982/09 emitidas em 26.09.09 pelo Ministério da Saúde e a Resolução 

CIB/MT Nº 083/10 emitida no dia 15.04.10 pela 'COMISSÃO 

INTERGESTORES BIPARTITE' da SECRETARIA de Estado de Saúde de Mato 

Grosso”. Há entendimento explicitado no Enunciado n. 26 do FONAJE, com 

redação dada no encontro de Florianópolis/SC, que “São cabíveis a tutela 

acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” e a 

legislação que trata do Juizado Especial da Fazenda Pública tem regra 

própria no sentido de que o “juiz poderá, de ofício ou a requerimento das 

partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação” - 

Lei n. 12.153/2009, art. 3º - e, portanto, há possibilidade de o magistrado 

antecipar os efeitos da sentença para uma fase do processo anterior 

àquela em que normalmente tais efeitos seriam produzidos – sentença -, 

aplicando-se o disposto na legislação processual – CPC, art. 275 e 

ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, em regra, imprescindíveis à 

concessão da medida almejada são o pedido/requerimento, a prova 

inequívoca dos fatos/probabilidade do direito, que resultam da 

verossimilhança do alegado, e o fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação/perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Não obstante, quando a tutela de urgência é de natureza antecipada – 

NCPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a análise quanto à 

possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo 

somente nessa hipótese ou quando verificada a irreversibilidade recíproca 

- valendo do princípio da proporcionalidade e afastando o risco mais 

grave. O direito à saúde está inserido entre os direitos e garantias 

fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 2º. A natureza do 

direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao Município 

providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, sendo a 

saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. A 

parte autora afirma ser portadora de DESCOMPENSAÇÃO CARDÍACA e 

necessita fazer um procedimento cirúrgico na Válvula Mitral, contudo o 

processo foi enviado ao NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, cuja conclusão foi de que os 

documentos juntados não permite analisar o caso, tendo em vista a falta 

de informação clínica. Isso posto, ausentes os requisitos legais ou a 

necessidade de evitar dano de difícil ou de incerta reparação, INDEFIRO o 

pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR e, DETERMINO 

que cite a parte adversa para apresentar defesa no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, fornecendo a documentação de que disponha para o 

esclarecimento da causa - Lei n. 12.153/2009, art. 9º –, indicando se a 

medida é abrangida por política pública existente, quando poderá ser 

inscrito o(a) beneficiário(a) no respectivo programa, informe se há 

disponibilidade por instituição pública ou privada vinculada ao Sistema 

Único de Saúde (SUS) e indique o preço máximo de venda ao governo – 

PMVG, estabelecido pelo CMED, evitando manifestação genérica. Deixo de 

designar audiência de conciliação, tendo em vista o Enunciado n. 1, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, que permite que seja dispensada 

a realização de audiência preliminar no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar a defesa e diante do fato de que a Procuradoria não manda 

profissional para eventuais audiências agendadas na Comarca. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/95, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Defiro a 

excepcionalidade prevista no art. 172, § 2º, do CPC, em que pese ser 

prescindível atualmente, observado o disposto na CRFB/88, art. 5º, XI – 

NCPC, art. 212, § 2º. Cumpra, expedindo o necessário, com URGÊNCIA. 

Intime. Às providências. Araputanga-MT, 23 de fevereiro de 2018 - 

16:57:55. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000438-19.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000438-19.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, NEUZA LEITE DA SILVA REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE ARAPUTANGA Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 12.153/09, 

art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC - com pedido de TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA/CAUTELAR – NCPC, 

art. 300 e ss. -, tendo como partes o(a) MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, como substituto(a) processual de NEUXA LEITE DA 

SILVA, em desfavor dos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE 

ARAPUTANGA-MT, em que aquela parte, entre pedidos outros, requer in 

initio litis e inaudita altera parte seja determinado a realização de exame 

específico denominado PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA (PAAF) 

DE NÓDULO DE TIREOIDE GUIADA POR ULTRASSONOGRAFIA (USG), 
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dando à causa o valor de R$. 5.000,00 (cinco mil reais). Narra que a 

paciente foi diagnosticada com problemas na tireoide e que foi receitado 

pelo médico a realização do exame supracita e por não ter condições de 

custeá-lo, solicitou a realização através da secretaria municipal de saúde, 

contudo sem êxito. Atendidas as recomendações da CNGC, fora 

precedido de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de 

Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - art. 1.317, 

parágrafo único – e da prévia intimação dos gestores da área de saúde – 

arts. 1.307, 1.317, caput, 1.308, 1.311 e 1.315. É necessário. Decido de 

forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. A competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada através do critério 

econômico - ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos - e material - cujo art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as 

ações vedadas -, assim como ABSOLUTA nos locais em que estiver 

instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. Aparentemente preenchidos 

os requisitos legais, recebo a petição inicial com seus documentos – Lei n. 

12.153/09, art. 27 c/c art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95 -, sendo orientação 

da CNGC, art. 328 § 3º – que as ações envolvendo assistência à saúde 

devem ser instruídas, “tanto quanto possível, com os documentos originais 

e, na impossibilidade, com fotocópias, relativos a exames ambulatoriais; 

Autorização de Internação Hospitalar (AIH); relatórios médicos com 

descrição da doença, inclusive com o CID (Código Internacional de 

Doença), contendo prescrição de medicamentos, com denominação 

genérica ou princípio ativo, produtos, órteses, próteses e insumos em 

geral, como posologia exata e o tempo estimado para o tratamento, 

segundo estabelecem as Portarias GM/MS nº 2.981/09 e GM/MS nº 

2.982/09 emitidas em 26.09.09 pelo Ministério da Saúde e a Resolução 

CIB/MT Nº 083/10 emitida no dia 15.04.10 pela 'COMISSÃO 

INTERGESTORES BIPARTITE' da SECRETARIA de Estado de Saúde de Mato 

Grosso”. Há entendimento explicitado no Enunciado n. 26 do FONAJE, com 

redação dada no encontro de Florianópolis/SC, que “São cabíveis a tutela 

acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” e a 

legislação que trata do Juizado Especial da Fazenda Pública tem regra 

própria no sentido de que o “juiz poderá, de ofício ou a requerimento das 

partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação” - 

Lei n. 12.153/2009, art. 3º - e, portanto, há possibilidade de o magistrado 

antecipar os efeitos da sentença para uma fase do processo anterior 

àquela em que normalmente tais efeitos seriam produzidos – sentença -, 

aplicando-se o disposto na legislação processual – CPC, art. 275 e 

ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, em regra, imprescindíveis à 

concessão da medida almejada são o pedido/requerimento, a prova 

inequívoca dos fatos/probabilidade do direito, que resultam da 

verossimilhança do alegado, e o fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação/perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Não obstante, quando a tutela de urgência é de natureza antecipada – 

NCPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a análise quanto à 

possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo 

somente nessa hipótese ou quando verificada a irreversibilidade recíproca 

- valendo do princípio da proporcionalidade e afastando o risco mais 

grave. O direito à saúde está inserido entre os direitos e garantias 

fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 2º. A natureza do 

direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao Município 

providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, sendo a 

saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. A 

parte autora afirma ter um NÓDULO SÓLIDO EM TIREOIDE, contudo o 

processo foi enviado ao NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, cuja conclusão foi de que não 

consta a solicitação do exame no sistema SISREG III em favor da 

requerente/paciente, bem como não há urgência no caso em concreto, 

contudo há risco de perda de oportunidade no tratamento. Isso posto, 

ausentes os requisitos legais ou a necessidade de evitar dano de difícil ou 

de incerta reparação, INDEFIRO o pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA LIMINAR e, DETERMINO que cite a parte adversa para 

apresentar defesa no prazo máximo de 30 (trinta) dias, fornecendo a 

documentação de que disponha para o esclarecimento da causa - Lei n. 

12.153/2009, art. 9º –, indicando se a medida é abrangida por política 

pública existente, quando poderá ser inscrito o(a) beneficiário(a) no 

respectivo programa, informe se há disponibilidade por instituição pública 

ou privada vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS) e indique o preço 

máximo de venda ao governo – PMVG, estabelecido pelo CMED, evitando 

manifestação genérica. Sem prejuízo dessas, DETERMINO que providencie 

o cadastramento da paciente no sistema SISREG III, no prazo máximo de 

10 (dez) dias, para que possa ser realizado o exame de PUNÇÃO 

ASPIRATIVA POR AGULHA FINA (PAAF) DE NÓDULO DE TIREOIDE 

GUIADA POR ULTRASSONOGRAFIA (USG) em tempo razoável. Deixo de 

designar audiência de conciliação, tendo em vista o Enunciado n. 1, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, que permite que seja dispensada 

a realização de audiência preliminar no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar a defesa e diante do fato de que a Procuradoria não manda 

profissional para eventuais audiências agendadas na Comarca. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/95, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Defiro a 

excepcionalidade prevista no art. 172, § 2º, do CPC, em que pese ser 

prescindível atualmente, observado o disposto na CRFB/88, art. 5º, XI – 

NCPC, art. 212, § 2º. Cumpra, expedindo o necessário, com URGÊNCIA. 

Intime. Às providências. Araputanga-MT, 4 de abril de 2018 - 13:19:25. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 988 Nr: 44-32.1998.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivio Ferreira Vaz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Duílio Ribeiro Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-A/MT, Ellen Cristina de Barros - OAB:11421/MT, Helton 

George Ramos - OAB:11237-B/MT, Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT, SÉRGIO GUARESI DO SANTO - OAB:9.775/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sócrates Gil Silveira Melo - 

OAB:2.269/A

 Ante a juntada de Correspondência Devolvida à fl. 278, nos termos do art. 

152,VI, CPC, impulsionam-se os autos intimando a parte autora via Dje/MT, 

para, no prazo legal, manifestar-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10503 Nr: 609-49.2005.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kely M. Móveis e Eletrodomésticos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, rep. pelo Procurador 

Geral do Estado-PGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Humberto Marchezan 

Auzani - OAB:6.624/MT, José André Curvo - OAB:6605-MT, Willian 

Khalil - OAB:6.487-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:4263-MT

 Intimo a executada KELY M. MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA via 

DJE/MT, por meio de seu procurador legalmente constituído, para, no prazo 

de 15 dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de incidência de 
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multa de 10% sobre o valor do mesmo, consoante disposto no art. 523, 

§1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 50946 Nr: 200-87.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eli Fernando do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tobias Chaves da 

Silva - OAB:21822/O

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 19 de abril de 2.018, às 14h00, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 02.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64110 Nr: 4636-55.2017.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Inácio da Silva, Diego Piovezan da Silva, 

Liliane Piovezan da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a realização do mutirão nas ações em que é parte a 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sudoeste de MT 

- Sicredi, na qual poderá proporcionar até 100% dos juros e multas, 

conforme resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, designo audiência de 

conciliação para o dia 20 de abril de 2.018, às 08h00, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 02.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 53136 Nr: 1296-40.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DE ANDRADE MARINHO ME, 

MARCOS DE ANDRADE MARINHO, Josenir Marinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a realização do mutirão nas ações em que é parte a 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sudoeste de MT 

- Sicredi, na qual poderá proporcionar até 100% dos juros e multas, 

conforme resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, designo audiência de 

conciliação para o dia 19 de abril de 2.018, às 14h30, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52617 Nr: 908-40.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO DA SILVA, Jessica Francisca da 

Silva, Geciano Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a realização do mutirão nas ações em que é parte a 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sudoeste de MT 

- Sicredi, na qual poderá proporcionar até 100% dos juros e multas, 

conforme resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, designo audiência de 

conciliação para o dia 20 de abril de 2.018, às 16h00, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64952 Nr: 49-53.2018.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industria e Comercio de Lat Unilac Ltda, Mario 

Mendonça Figueira, BENTO MIGUEL DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a realização do mutirão nas ações em que é parte a 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sudoeste de MT 

- Sicredi, na qual poderá proporcionar até 100% dos juros e multas, 

conforme resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, designo audiência de 

conciliação para o dia 20 de abril de 2.018, às 08h30, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 02.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 55186 Nr: 2779-08.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Picalho, Maria da Solidade Lima Picalho, 

Dinalva Aparecida Ferreira Picalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a realização do mutirão nas ações em que é parte a 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sudoeste de MT 

- Sicredi, na qual poderá proporcionar até 100% dos juros e multas, 

conforme resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, designo audiência de 

conciliação para o dia 20 de abril de 2.018, às 14h30, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40729 Nr: 674-97.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado 

de Mato Gosso Fessp/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o decurso de prazo para apresentação de contestação pela parte 

requerida certificado na folha anterior, nos termos do art. 152,VI, CPC, 

impulsionam-se os autos intimando parte autora via DJE/MT, por meio de 

seu procurador legalmente constituído, para que, no prazo de 10 dias, 

manifeste-se requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 47593 Nr: 614-22.2015.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIANETE CANDIDA DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a realização do mutirão nas ações em que é parte a 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sudoeste de MT 

- Sicredi, na qual poderá proporcionar até 100% dos juros e multas, 

conforme resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, designo audiência de 

conciliação para o dia 20 de abril de 2.018, às 09h00, a ser realizada no 
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Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 02.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 55130 Nr: 2744-48.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvaney Pereira dos Santos, Sonia Barros 

Rocci dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a realização do mutirão nas ações em que é parte a 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sudoeste de MT 

- Sicredi, na qual poderá proporcionar até 100% dos juros e multas, 

conforme resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, designo audiência de 

conciliação para o dia 20 de abril de 2.018, às 14h00, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 55113 Nr: 2733-19.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cesar de Oliveira Demarchi, Fabio de Oliveira 

Demarchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a realização do mutirão nas ações em que é parte a 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sudoeste de MT 

- Sicredi, na qual poderá proporcionar até 100% dos juros e multas, 

conforme resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, designo audiência de 

conciliação para o dia 20 de abril de 2.018, às 09h00, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 55083 Nr: 2705-51.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F C L DE SOUZA ME, Marcio Lourenço de 

Souza, FABIANA CARVALHO LOURENÇO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a realização do mutirão nas ações em que é parte a 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sudoeste de MT 

- Sicredi, na qual poderá proporcionar até 100% dos juros e multas, 

conforme resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, designo audiência de 

conciliação para o dia 20 de abril de 2.018, às 08h30, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52774 Nr: 999-33.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enizio Fernandes da Silva, EZEQUIAS PEREIRA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hur Carlos Santos França - 

OAB:22850, HUR-CARLOS SANTOS FRANÇA - OAB:22850/O

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 19 de abril de 2.018, às 15h30, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 02.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52646 Nr: 926-61.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. Ulberg Dantas & Cia/Dantas & Ulbert Dantas 

Ltda ME, George Ulberg Dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a realização do mutirão nas ações em que é parte a 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sudoeste de MT 

- Sicredi, na qual poderá proporcionar até 100% dos juros e multas, 

conforme resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, designo audiência de 

conciliação para o dia 19 de abril de 2.018, às 15h00, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 55786 Nr: 3154-09.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Picalho, Silvaney Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a realização do mutirão nas ações em que é parte a 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sudoeste de MT 

- Sicredi, na qual poderá proporcionar até 100% dos juros e multas, 

conforme resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, designo audiência de 

conciliação para o dia 20 de abril de 2.018, às 15h00, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 55126 Nr: 2739-26.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvaney Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a realização do mutirão nas ações em que é parte a 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sudoeste de MT 

- Sicredi, na qual poderá proporcionar até 100% dos juros e multas, 

conforme resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, designo audiência de 

conciliação para o dia 20 de abril de 2.018, às 13h30, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 60397 Nr: 2574-42.2017.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Scarpat, Angelo Guimarães Scarpatt, 

MARILIA SCARPATT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a realização do mutirão nas ações em que é parte a 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sudoeste de MT 

- Sicredi, na qual poderá proporcionar até 100% dos juros e multas, 

conforme resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, designo audiência de 

conciliação para o dia 20 de abril de 2.018, às 08h00, a ser realizada no 
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Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52634 Nr: 917-02.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a realização do mutirão nas ações em que é parte a 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sudoeste de MT 

- Sicredi, na qual poderá proporcionar até 100% dos juros e multas, 

conforme resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, designo audiência de 

conciliação para o dia 19 de abril de 2.018, às 16h00, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 49557 Nr: 1626-71.2015.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a realização do mutirão nas ações em que é parte a 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sudoeste de MT 

- Sicredi, na qual poderá proporcionar até 100% dos juros e multas, 

conforme resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, designo audiência de 

conciliação para o dia 20 de abril de 2.018, às 15h30, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45154 Nr: 1016-40.2014.811.0026

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Plácido Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária AZ de Ouro S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Flávio de Andrade - 

OAB:6730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com espeque na Certidão de publicação de expediente de fls. 42, 

CERTIFICA-SE que transcorreu in albis o prazo concedido ao Requerente 

para promover o pagamento dos valores devidos a título de diligência do 

Sr. Meirinho, a fim de este desse cumprimento a ordem de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64006 Nr: 4591-51.2017.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldemar Inácio da Silva Junior, Wilson Inácio 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a realização do mutirão nas ações em que é parte a 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sudoeste de MT 

- Sicredi, na qual poderá proporcionar até 100% dos juros e multas, 

conforme resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, designo audiência de 

conciliação para o dia 20 de abril de 2.018, às 16h30, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 60390 Nr: 2567-50.2017.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelo Guimarães Scarpatt, Osmar Scarpat, 

MARILIA SCARPATT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a realização do mutirão nas ações em que é parte a 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sudoeste de MT 

- Sicredi, na qual poderá proporcionar até 100% dos juros e multas, 

conforme resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, designo audiência de 

conciliação para o dia 19 de abril de 2.018, às 16h30, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 01.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41529 Nr: 1738-45.2012.811.0026

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evanet Neves de Souza Di Domênico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renata Cintra Rascheja - 

OAB:MT/15.625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:16308-A

 Nos termos do art. 152, VI, CPC, impulsionam-se os autos intimando o 

Excepto via DJE/MT, por meio de seu procurador legalmente constituído, 

para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se, em cumprimento ao 

determinado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21636 Nr: 145-15.2011.811.0026

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Duílio Ribeiro Braga Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sabino de Araújo Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darlã Martins Vargas - 

OAB:5300-B/MT, Murillo Barros da Silva Freire - OAB:8942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Gomes de Souza - 

OAB:9228-MT, Jonas Coelho da Silva - OAB:5706/MT, JOSE CARLOS 

PEREIRA - OAB:11810, Pedro Evangelista de Ávila - OAB:1823-B/MT, 

Vanessa Pelegrine - OAB:1059 MT, Wanessa C. Franchini Vieira - 

OAB:10.907/ MT

 Com a juntada de substabelecimento, nos termos do art. 152, VI, CPC, 

impulsionam-se os autos intimando as partes via DJE/MT, por meio de seus 

procuradores legalmente constituídos, para no prazo de 10 dias, 

manifestarem no feito, em relação ao laudo pericial de fls. 440/466.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43962 Nr: 2174-67.2013.811.0026

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Gonçalves Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Anastácio Chaves - 

OAB:11226/MT

 Intimo o requerido via DJE/MT, por meio de seu procurador legalmente 

constituído, para, no prazo de 10 dias, especificar as provas que pretende 

produzir, o u manifestar acerca da possibilidade de jugalmento antecipado 

a lide. Devem ser as provas pretendidas justificadas objetivamente, sob 

pena de indeferimento.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 21636 Nr: 145-15.2011.811.0026

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Duílio Ribeiro Braga Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sabino de Araújo Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darlã Martins Vargas - 

OAB:5300-B/MT, Murillo Barros da Silva Freire - OAB:8942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Gomes de Souza - 

OAB:9228-MT, Jonas Coelho da Silva - OAB:5706/MT, JOSE CARLOS 

PEREIRA - OAB:11810, Pedro Evangelista de Ávila - OAB:1823-B/MT, 

Vanessa Pelegrine - OAB:1059 MT, Wanessa C. Franchini Vieira - 

OAB:10.907/ MT

 Vistos etc.

1. Intimem-se, via DJe, os patronos das partes para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestarem no feito, notadamente, em relação ao laudo pericial 

grafotécnico fls. 440/466.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os 

autos conclusos.

Arenápolis, 24 de outubro de 2017.

Luis Felipe Lara de Souza

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 46390 Nr: 1855-65.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sabino de Araújo Ramos, Alaide dos Santos Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Duílio Ribeiro Braga Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Pelegrini - OAB:16064, 

Vanessa Pelegrine - OAB:1059 MT, Wanessa Correia Franchini 

Vieira - OAB:MT/10.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 :a)Remetam-se os autos à conciliadora, com o escopo de que designe e 

realize audiência de conciliação no presente feito;b)Intime-se a parte 

requerente, do inteiro teor da presente decisão e para comparecer na 

audiência designada;c)Cite-se o Requerido para que compareça na 

audiência designada pela conciliação, acompanhado de seu 

procurador.Conste do mandado de citação/intimação, a expressa 

advertência de que em não havendo conciliação, deverá a parte ré, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da data da audiência de 

conciliação ou da data do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação, oferecer contestação por petição.d)Advirtam-se 

as partes de que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado.e)Atente-se a Conciliação, Secretaria e o Senhor Oficial de 

Justiça o cumprimento do artigo 334 do Novo Código de Processo Civil no 

que tange a citação do Requerido com 20 (vinte) dias de antecedência da 

audiência designada;f)Após, voltem os autos conclusos.Arenápolis, 25 de 

outubro de 2017.Luis Felipe Lara de SouzaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 22645 Nr: 1163-71.2011.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jussara da Silva Trigueiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116-MT, Moacir Ribeiro - OAB:3562 - B, VANIA DOS SANTOS - 

OAB:11332/MT

 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão punitiva constante da denúncia e, por 

consequência, ABSOLVO a acusada JUSSARA DA SILVA TRIGUEIRO da 

imputação criminal a ela imposta.Sem custas e despesas 

processuais.Intimem-se o réu, seu defensor e o representante do 

Ministério Público.Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e, em seguida, oficiem-se aos Institutos de Identificação Criminal 

Nacional e Estadual, bem como ao Cartório Distribuidor e à Delegacia de 

Polícia, para as anotações pertinentesCumpridas todas essas 

providências, arquivem-se estes autos, com as anotações e baixas de 

estilo.Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Intimem-se. 

Cumpra-se.Às providências com urgência, porque se trata de processo 

afeto à Meta 2 de julgamentos estabelecidos pelo CNJ.Arenápolis, 30 de 

novembro de 2.016.Luis Felipe Lara de SouzaJuiz de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45154 Nr: 1016-40.2014.811.0026

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Plácido Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária AZ de Ouro S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Flávio de Andrade - 

OAB:6730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

I. De início, INTIME-SE a parte na pessoa de seu advogado para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se nos autos, juntando os documentos 

solicitados as fls. 30/32.

Após, CUMPRA-SE o item 2 da decisão proferida à fl. 24, vinculando cópia 

dos documentos solicitados as fls. 30/32.

II. Sem prejuízo, CUMPRA-SE o item 1 da decisão de fl. 24, certificando o 

necessário.

III. Após, voltem-me conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 16904 Nr: 515-96.2008.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nicolau Tropak

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT, José Afonso Fraga - OAB:8792-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Maria Linck Squillace 

- OAB:4505/MT

 VISTOS;

I. Ciente do retorno dos autos e decisão exarada pelo Ministro do Superior 

Tribunal de Justiça.

II. Diante da habilitação do novo patrono (fls. 146/147), INTIME-O via DJe 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 dias, sob pena de 

arquivamento.

III. Decorrido o prazo supra in albis, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os 

autos com as cautelas e baixas necessárias, sem prejuízo do seu 

desarquivamento a pedido da parte (art. 523, CPC).

IV. Diversamente, tornem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41995 Nr: 2254-65.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edito Tertuliano de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton George Ramos - 

OAB:11237-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:70617/RS

 VISTOS;

I. Considerando que o benefício concedido esta ativo desde 23.09.2015 
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(nº 1763114322 - fl. 122-v), INTIME-SE a parte autora, por meio de seu 

procurador constituído, para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 10 dias, sob pena de arquivamento.

II. Decorrido o prazo supra in albis, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os 

autos com as cautelas e baixas necessárias, sem prejuízo do seu 

desarquivamento a pedido da parte (art. 523, CPC).

III. Diversamente, tornem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 46128 Nr: 1689-33.2014.811.0026

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Augusta Araújo Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alíder Gonçalves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alceu Marczynski - 

OAB:3583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 Considerando que a parte deixou transcorrer in albis o prazo para 

comprovar o pagamento dos tributos conforme determinado a fl. 98, 

DETERMINO certifique-se o trânsito em julgado da sentença proferida as 

fls. 97/98, e após, ARQUIVE-SE os autos com as baixas e anotações de 

estilo.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 63876 Nr: 4524-86.2017.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR DIONE DE SOUZA MANOEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT/9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

I - RELATÓRIO. AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A 

ajuizou Ação de Busca e Apreensão em alienação fiduciária.

Entrementes, o requerente manifestou ausência de interesse no 

prosseguimento da demanda, postulando a extinção – pág. 57.

II - FUNDAMENTAÇÃO. Alegando o requerente desinteresse no 

prosseguimento da ação, verifico tratar-se de possibilidade unilateral do 

autor, como se depreende, em senso contrário, da disposição do VIII, do 

art. 485 do CPC.

III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC.

Custas pela parte autora.

Transitada em julgado, uma vez que ocorreu a renúncia ao prazo recursal, 

proceda com as baixas necessárias e ARQUIVE.

DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52603 Nr: 901-48.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Divino Ferreira de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:10186/O, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:MT/10186/O

 Vistos.

1. DECLARO REMIDOS 161 dias de pena do recuperando por 

trabalho/estudo, nos temos do art. 126 da LEP e, por conseguinte, 

HOMOLOGO os cálculos de fl. 381, considerada a concordância expressa 

do representante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (fl. 384) 

e tácita pela defesa técnica (fl. 388).

2. Cumpra a Secretaria, com urgência, as seguintes providências:

a) DESENTRANHE-SE o cálculo de pena juntado em duplicidade;

b) ENCAMINHE-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando;

c) PERMANEÇAM os autos em cartório para fiscalização do cumprimento 

da pena e a data para o próximo benefício;

d) Decorrido o prazo de 06 (seis) meses, OFICIE-SE ao Diretor da Cadeia 

Pública local a fim de que o mesmo envie a este Juízo relatório de 

possíveis dias de trabalho/estudo do recuperando, apenas se não 

informado nos autos.

e) Com as informações, PROCEDA-SE novo cálculo de liquidação da pena 

privativa de liberdade, devendo ser observado todos relatórios de 

estudo/trabalho não computados no cálculo de fl. 381.

f) Efetuado o cálculo, ABRA-SE vista ao Ministério Público e a defesa 

técnica, respectivamente, para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de concordância tácita.

g) Após, VOLTEM-ME conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 57209 Nr: 621-43.2017.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gean Ricardo Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

I - RELATÓRIO. BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

ajuizou Ação de Busca e Apreensão em alienação fiduciária.

Entrementes, o requerente manifestou ausência de interesse no 

prosseguimento da demanda, postulando a extinção – pág. 89.

II - FUNDAMENTAÇÃO. Alegando o requerente desinteresse no 

prosseguimento da ação, verifico tratar-se de possibilidade unilateral do 

autor, como se depreende, em senso contrário, da disposição do VIII, do 

art. 485 do CPC.

III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC.

Eventual penhora/arresto efetivada nos autos, fica prejudicada, devendo 

ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), expedindo o necessário.

Custas pela parte autora.

DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 66385 Nr: 1452-02.2017.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO FERNANDES, EDSON FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para recolher a diligência do Sr. Oficial de 

Justiça no prazo de 05 (cinco) dias, para cumprimento do mandado de 

citação, no site www.tjmt.jus.br .
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74800 Nr: 1347-88.2018.811.0088

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO ME, 

JOSANE LEITE RUSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Requerente para recolher a diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, para cumprimento do mandado monitório, no site www.tjmt.jus.br .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 63620 Nr: 3105-73.2016.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:43953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8194-A-MT

 Nos termos da legislação vigente intimo as partes a especificarem as 

provas que eventualmente pretendam produzir em audiência, justificando 

concretamente a pertinência de cada uma, sob pena de indeferimento. 

Prazo: cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 64470 Nr: 23-97.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dardanellos Indústria e Comércio de Madeiras Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVES MARQUES COUTINHO - 

OAB:7825-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para recolher a diligência do Sr. Oficial de 

Justiça no prazo de 10 (dez) dias, para cumprimento do mandado de 

citação, no site www.tjmt.jus.br .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 63711 Nr: 3181-97.2016.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE A. DE CARVALHO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENE, ANTONIO JESUS 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - 

OAB:9831/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente para que promova o recolhimento das diligências 

do oficial de justiça a favor do Juízo Deprecado, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74820 Nr: 1356-50.2018.811.0088

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEITON DOS SANTOS MOURA, Scheila Hawerroth

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:43953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os benefícios da gratuidade judiciária.

Tratando-se de pedido de homologação de acordo, intimem-se os 

requerentes para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, acrescentarem 

suas assinaturas na petição inicial, sob pena de extinção.

De igual modo, intime-se a parte autora Scheila Hawerroth para juntar aos 

autos procuração de sua representante constituída, em igual prazo.

Deverá, ainda, a advogada dos autores regularizar a petição inicial, eis 

que na parte final do pedido mencionou o nome de partes estranhas ao 

processo.

 Após, sanadas as irregularidades, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público para manifestação, acerca do pedido inicial, bem como do acordo 

de guarda juntados nos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74772 Nr: 1327-97.2018.811.0088

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATA BENICIO DA SILVA, MARIA RUFINO DA SILVA 

BENICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intimem-se os autores, por seu advogado, para apresentar os dados das 

partes em consonância com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou justificar a 

impossibilidade, no prazo de quinze dias, sob as penas da lei.

Após, cumprida a determinação acima, voltem conclusos como URGENTE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73729 Nr: 654-07.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCEDES DE ASSUNÇÃO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA APRESENTAR, CASO QUEIRA, 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74698 Nr: 1283-78.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Gomes de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA CUMPRIR INTEGRALMENTE O 

DETERMINADO NA REF: 4, CONSOANTE DESCRITO ADIANTE: Assim, com 

fundamento no acima exposto e na orientação da Suprema Corte firmada 

no RE nº. 631.240/MG, determino que a parte autora seja intimada, por sua 

advogada, para que dê entrada no pedido administrativo em 30 dias, 

apresentando o comprovante no processo em igual prazo, sob pena de 

extinção.

Uma vez comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado 

para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão 

administrativa.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 62760 Nr: 2445-79.2016.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Nocente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente por meio de seu representante legal, para que 

tome ciência acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, na qual informa 

os dados para a realização da perícia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53966 Nr: 616-34.2014.811.0088

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE INOCENCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ILHA VIEIRA PEIXOTO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 Nos termos da legislaçao vigente intimo o advogado Dr. Gilson Hideo 

Tacada, para se manifestar sobre o ofício Corej de fl. 38, informando os 

dados bancárias da Srª Irene Inocêncio da Silva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 70898 Nr: 4671-23.2017.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido liminar de busca e apreensão do bem descrito na petição 

inicial, devendo ser entregue à parte autora ou quem a represente, o qual, 

desde já, NOMEIO como depositário do bem.Cumprida a liminar, CITE-SE a 

parte ré para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, contestar o pedido 

(art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei n. 911/69), com as advertências do artigo 

344 ambos do CPC.Outrossim, INTIME-SE o devedor fiduciário para, 

também querendo, purgar a mora mediante o depósito da integralidade da 

dívida apresentada pelo credor, incluindo custas e honorários 

advocatícios, que fixo, desde já, em 10% do valor do débito, no prazo de 

05 (cinco) dias após o cumprimento da medida liminar, com a advertência 

do art. 3º, §1º do Decreto-Lei n. 911/69. Expeçam-se os mandados 

competentes.Frustrada a busca, voltem conclusos para determinação 

estabelecida pelo art. 3º, § 9 do Decreto-Lei 911/69.Fica autorizado o Sr. 

Oficial de Justiça a requisitar, se assim entender necessário, o auxílio 

policial para o cumprimento da medida. Intimem-se. Demais diligências 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 50989 Nr: 1742-90.2012.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR ANTONIO PUERARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEM LUCIA E SILVA PRADO 

- OAB:5289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Compulsando os autos, verifico que a autarquia requerida não foi intimada 

da sentença proferida nos autos às fls. 199/201.

Assim, deixo por ora de analisar o petitório de fls. 224/226, e determino a 

intimação do INSS acerca da sentença proferida nos autos, bem como da 

decisão de fls. 210/211, devendo, para tanto, serem observadas as 

disposições da CNGC quanto à remessa dos autos.

Intimem-se.

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73923 Nr: 775-35.2018.811.0088

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSC, ACCT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:43953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no que dispõe o artigo 487, III, b, do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes, 

excetuada a partilha de bens, para que surta seus efeitos jurídicos.Custas 

rateadas pelas partes, restando à exigibilidade suspensa, eis que foi 

deferido os benefícios da gratuidade da justiça.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se as partes por sua advogada. Ciência ao Ministério Público. 

Oportunamente, arquive-se os autos, observadas as formalidades 

legais.Procedam-se às baixas e anotações necessárias.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 70631 Nr: 4510-13.2017.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACFEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, considerando que a parte requerente não logrou êxito em 

comprovar a constituição em mora da devedora, e constituindo-se este um 

pressuposto para o desenvolvimento válido e regular da ação, julgo 

EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso IV, CPC.P.R.I. Custas pela autora.Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 69036 Nr: 3330-59.2017.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, considerando que a parte requerente não logrou êxito em 

comprovar a constituição em mora do devedor e, constituindo-se este um 

pressuposto para o desenvolvimento válido e regular da ação, julgo 

EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso IV, CPC.P.R.I. Custas pela autora.Demais diligências necessárias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41064 Nr: 1456-49.2011.811.0088

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, MCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE SOARES NUNES, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Assim sendo, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil.Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita e sem 

honorários.No mais, recolha-se eventual mandado de prisão expedido nos 

autos.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. Ciência ao Ministério 

Público.Considerando que a parte substituída mudou de endereço sem 

comunicar ao Juízo, determino que sua intimação se de por meio do 

próprio órgão ministerial. Por outro lado, o executado também não possui 

endereço atualizado no processo. Assim, sua intimação acerca desta 

sentença deverá ocorrer por edital.Oportunamente, arquivem-se.Demais 

diligências necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS EDUARDO 

CASAGRANDE DE SOUZA, digitei.

Aripuanã, 03 de abril de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 63945 Nr: 3385-44.2016.811.0088

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, ADSPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LTdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Alexandre Lima Lentisco - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/O

 Vistos etc.

 Ante o teor da manifestação ministerial de ref. 19, HOMOLOGO o acordo 

firmado entre as partes à ref. 13 e suspendo o processo até a data 

prevista para a quitação do débito.

 Após, aguarde-se manifestação da exequente pelo prazo de 05 (cinco) 

dias, para que requeira o prosseguimento do feito caso não seja cumprido 

o acordo ora homologado.

 Decorrido o prazo para manifestação, dê-se nova vista dos autos ao 

Parquet a fim de que requeira o que for de seu interesse.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 56061 Nr: 97-25.2015.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO ROECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABIANO ROECKER, Cpf: 06840415961, 

Rg: 4.694.112, Filiação: Terezinha Schuelter Roecker e Leonides Roecker, 

data de nascimento: 27/03/1974, brasileiro(a), natural de Manoel Ribas-PR, 

convivente. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

ofereceu a denúncia em desfavor de FABIANO ROECKER, imputando-lhe o 

crime previsto no artigo 42, I, do Decreto-lei n° 3.688/1974 (Lei de 

Contravenções Penais).

Despacho: Vistos etc. Presentes os requisitos do artigo 41, do Código de 

Processo Penal, RECEBO A DENÚNCIA oferecida em desfavor de 

FABIANOROECKER, eis que há provas indicativas da materialidade e 

indícios suficientes de autoria dos fatos imputados ao acusado. Não é 

caso de rejeição liminar, conforme previsão no CPP, art. 395. Cite-se o 

denunciado, pela via editalícia com prazo de 15 (quinze) dias (artigo 361 

do CPP), nos termos do CPP, art. 396. Na resposta, o acusado poderá 

arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário. (art. 396 e 396-A do CPP).Com a resposta 

apresentada pelo acusado, retornem conclusos para os fins do CPP, art. 

397.Observem-se as disposições dos artigos 1.373 a 1.376 da 

C N G C . D ê - s e  c i ê n c i a  a o  M i n i s t é r i o  P ú b l i c o . 

Intimem-se.Cumpra-se.Diligências Necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS EDUARDO 

CASAGRANDE DE SOUZA, digitei.

Aripuanã, 06 de dezembro de 2017

Vanderlei Lizi de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 56567 Nr: 405-61.2015.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ CARLOS NETO, Filiação: Odilia 

Maria da Silva e Izaias Luiz Neto, data de nascimento: 04/09/1971, 

brasileiro(a), natural de Iguatemin-MS, solteiro(a), desempregado. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: SENTENÇAVistos e examinados estes Autos de Processo 

Crime registrados neste Juízo sob o n.º 405-61.2015.811.0088 (código 

56567), em que é Autor o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e 

Réu Luiz Carlos Neto.1. RELATÓRIO:Trata-se de ação penal pública 

incondicionada movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

em face de LUIZ CARLOS NETO, qualificado na denúncia, dando-o como 

incurso nas sanções do art. 155, caput, do Código Penal pelo seguinte 

fato delituoso:“Consta dos inclusos autos do inquérito policial que no dia 1º 

de abril de 2015, por volta das 17:30 horas, na residência localizada na 

Rua Comendador Manoel Pedro de Oliveira, lote 09, quadra 49, nesta 

cidade de Aripuanã/MT, o denunciado LUIZ CARLOS NETO, vulgo “Paulão”, 

subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) máquina de 

lavar branca, marca Brastemp, pertencente à vítima Margarida Trujilio 

Misales Escudeiro.Segundo apurado, a proprietária da residência se 

mudou para o Estado do Paraná, deixando a casa para locação, e o 

denunciado, sabendo que não havia inquilinos na residência, se dirigiu até 

o local e subtraiu a res furtiva acima declinada, a qual encontrava-se na 

residência juntamente com outros móveis (fls. 18). O denunciado foi 

surpreendido pela Polícia Militar em posse do objeto subtraído e confessou 

a autoria delitiva, sendo preso em flagrante.”Instaurou-se inquérito policial 

mediante auto de prisão em flagrante. No curso do inquérito, foram 

colhidos os depoimentos de testemunhas, em sentido amplo, e interrogado 

o réu. Ainda, elaborou-se termo de exibição e apreensão, exame de corpo 

de delito, auto de avaliação e termo de entrega. Por fim, a Autoridade 

Policial elaborou relatório. A denúncia foi recebida em 24 de abril de 2015. 

Citado, o acusado apresentou resposta à acusação por defensor 

nomeado. Ato contínuo, o réu foi colocado em liberdade.Em audiência de 

instrução, foram ouvidas duas testemunhas. O réu foi declarado revel. Em 

seguida, o Ministério Público apresentou alegações finais, rogando pela 

condenação do réu, nos termos da denúncia. A defesa pediu sua 

absolvição. Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.É o 

relato do essencial. Fundamento e decido. 2. FUNDAMENTAÇÃO:2.1 
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Considerações iniciais:Trata-se de ação penal de iniciativa pública 

incondicionada, objetivando-se apurar a responsabilidade criminal do Réu 

LUIZ CARLOS NETO, pela prática do delito tipificado no artigo 155, caput, 

do Código Penal. Antes de examinar o mérito da pretensão punitiva, 

constata-se que foram observados os princípios constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, LV, CF), não havendo nulidades 

a sanar e nem irregularidades a suprir.2.2) Da materialidade e autoria do 

crime de furto:A materialidade do delito encontra-se demonstrada através 

do inquérito policial, do auto de prisão em flagrante, do boletim de 

ocorrência, do termo de exibição e apreensão, do auto de avaliação, do 

termo de entrega e dos depoimentos prestados nos autos. As provas 

colhidas nos autos autorizam conclusão de que a autoria dos fatos recai 

sobre a pessoa do acusado Luiz Carlos Neto. A testemunha Jeferson 

Mauricio Martins declarou que:“Que trabalha como corretor de imóveis; 

que a Senhora Margarida Escudeiro o procurou para alugar um imóvel; que 

não se recorda onde era esse imóvel; que o imóvel estava parado, 

fechado; que o imóvel está em más condições; que não sabe o que tinha 

dentro do imóvel; (...).” A testemunha José Maria Ribeiro de Souza 

declarou que:“Que alguém ligou no 190; que foi feito flagrante; que o 

acusado levou os policiais na residência de onde havia subtraído o objeto, 

de uma pessoa que mora no Paraná; que a casa estava abandonada; que 

o acusado confessou a autoria.”O réu, quando interrogado perante a 

Autoridade Policial, confessou a autoria:“QUE o interrogando confessa a 

prática do crime de furto ocorrido no dia de ontem (01/04/2015), por volta 

das 17hsOOmin; QUE tinha conhecimento que a vitima mudou-se para o 

Estado do Paraná e deixou a casa semninguém, QUE no dia ontem o 

interrogando foi até a casa da vitima MARGARIDA e lá encontrou na área 

uma máquina de lavar roupa e subtraiu com a intenção de fazer uso da 

mesma; QUE carregou a máquina nas costas até a casa de "Neguinho" 

onde estava trabalhando na construção de uma lavanderia; QUE logo que 

chegou foi abordado pela Polícia Militar que procurou a respeito da 

máquina e o interrogando confessou haver furtado da casa de sua 

conhecida MARGARIDA; QUE mostrou a casa para os Policiais e recebeu 

voz de prisão em flagrante pelo furto da maquina de lavar.”Cabe destacar 

que a confissão extrajudicial, quando corroborada por outros elementos 

de prova, é suficiente para embasar a condenação. Assim já decidiu o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:TJMT-0107838) 

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - CONDENAÇÃO 

NA SANÇÃO DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 - PRETENDIDA 

ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE 

ENTORPECENTES - INADMISSIBILIDADE - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - 

DEPOIMENTO DE POLICIAIS EM HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO 

- DESTINAÇÃO COMERCIAL DA DROGA - CONDENAÇÃO MANTIDA - 

DOSIMETRIA - PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - POSSIBILIDADE - 

CONTUDO, REDUÇÃO DESPROPORCIONAL NA SEGUNDA FASE - 

SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE RECONHECEU A CAUSA DE DIMINUIÇÃO 

DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 - REDUÇÃO 

NO PATAMAR DE 1/3 (UM TERÇO) - PENA DEFINITIVA FIXADA EM 3 

(TRÊS) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO - 

PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS 

DE DIREITO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A confissão feita no 

inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre 

que confirmada por outros elementos de prova. É inadmissível a 

desclassificação para uso, quando a forma da droga apreendida - 6 

gramas de pasta base de cocaína, dividida em 30 trouxas pequenas, mais 

9 trouxas médias que pesavam 45 gramas e uma pedra de 1 grama, além 

da maconha, em formato de um tablete, pesando 13 gramas, e os 

depoimentos dos policiais, indicam que não se trata de exclusivo uso 

próprio, mas sim, de destinação comercial da substância entorpecente 

apreendida. Redimensionada a pena privativa de liberdade imposta para 

ser fixada em 03 (três) anos e 08 (oito) meses, e 333 (trezentos e trinta e 

três) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto. Preenchidos os 

requisitos previstos no art. 44 do CP - pena não superior a 4 (quatro) 

anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, apelante não 

reincidente e circunstâncias judiciais, em sua maioria, favoráveis, 

impõe-se a substituição da sanção corporal por duas restritivas de 

direitos, a critério do Juízo da Execução. (Apelação nº 

0000596-86.2016.8.11.0051, 1ª Câmara Criminal do TJMT, Rel. Paulo da 

Cunha. j. 25.04.2017, DJe 03.05.2017).Assim, considerando os 

depoimentos colhidos e, ainda, a confissão do acusado, é forçoso 

concluir que o réu Luiz Carlos Neto foi o autor do furto. Os depoimentos 

corroboram as declarações prestadas pelo réu em sede inquisitorial. 

Assim, restou plenamente comprovada a autoria delitiva, não havendo 

dúvidas de que o denunciado praticou o crime de furto.2.3) Adequação 

típica:Conforme se evidencia nos fatos narrados na exordial acusatória, o 

réu subtraiu para si uma máquina de lavar.Conforme dispõe o artigo 155 

do Código Penal:Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia 

móvel: Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.O crime de 

furto tem como tipo objetivo a conduta de subtrair e tipo subjetivo o dolo 

(vontade livre e consciente de subtrair) e o elemento subjetivo do tipo 

referente à especial finalidade de agir (para si ou para outrem), 

representada pela intenção de apossar-se da coisa subtraída, para si 

próprio ou para terceira pessoa, definitivamente.Subtrair significa tirar, 

fazer desaparecer ou retirar. É verdade que o verbo furtar tem um 

alcance mais amplo do que subtrair e justamente por isso o tipo penal 

preferiu identificar o crime como sendo furto e a conduta que o concretiza 

como subtrair.A consumação do delito ocorre no momento em que a coisa 

subtraída sai da esfera de proteção e disponibilidade da vítima, 

ingressando na do agente.No caso em tela, nota-se que o delito se 

consumou, eis que o bem permaneceu na posse mansa e pacífica do réu. 

2.4) Das teses da defesa:A defesa do réu pugnou pela aplicação do 

princípio da insignificância, aduzindo que a ofendida não suportou prejuízo 

algum e o bem era de pequeno valor. Pois bem. O princípio da 

insignificância é uma causa supralegal de exclusão da tipicidade material. 

É um postulado hermenêutico voltado à descriminalização de condutas 

formalmente típicas. Deve, assim, ser analisado em conexão com os 

postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em 

matéria penal.A tipicidade penal divide-se em: a) Tipicidade formal (ou 

legal): é a adequação (conformidade) entre a conduta praticada pelo 

agente e a conduta descrita abstratamente na lei penal incriminadora. b) 

Tipicidade material (ou substancial): é a lesão ou perigo de lesão ao bem 

jurídico protegido pelo tipo penal. Logo, se o fato for penalmente 

insignificante denota que não lesionou nem causou perigo de lesão ao bem 

jurídico, devendo o réu ser absolvido por atipicidade material, com 

fundamento no art. 386, III do CPP. O princípio da insignificância atua, 

então, como um instrumento de interpretação restritiva do tipo penal.Cabe 

ressaltar, entretanto, que o princípio em comento não pode levar em 

consideração, apenas, o valor patrimonial do bem. Outros fatores servem 

para impedir sua aplicação, quais sejam, o valor sentimental do bem para a 

vítima, a condição econômica da vítima, as condições pessoais de agente 

e as circunstâncias do agente. Por sua vez, o Min. Celso de Mello (HC 

84.412-0/SP) idealizou quatro requisitos objetivos para a aplicação do 

princípio da insignificância, sendo eles adotados pela jurisprudência do 

STF e do STJ. Segundo a jurisprudência, somente se aplica o princípio da 

insignificância se estiverem presentes os seguintes requisitos 

cumulativos: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma 

periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do 

comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.No 

caso em apreço, o princípio da insignificância não merece ser aplicado. 

Explico. O bem furtado – uma máquina de lavar – não tem valor irrisório, 

como quer fazer crer o réu, em sua defesa. De mais a mais, apesar do 

bem ter sido recuperado, tal fator não serve para descaracterizar o ilícito 

penal.Por outro lado, a defesa não logrou demonstrar que o valor do bem 

subtraído tinha valor insignificante/irrisório para a vítima. Assim, com tais 

considerações e sem maiores delongas, afasto a tese da defesa.3. 

DISPOSITIVO:Posto isso, julgo PROCEDENTE a pretensão contida na 

denúncia para o fim de: a)CONDENAR o réu LUIZ CARLOS NETO pela 

prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.b) 

CONDENO, ainda, o réu LUIZ CARLOS NETO ao pagamento das despesas 

processuais, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.Passo à 

dosimetria da pena (adoção do critério trifásico – artigo 68 CP), em estrita 

observância ao princípio constitucional da individualização da pena, 

insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal.3.1) DOSIMETRIA DA 

PENA:CRIME DE FURTO:O tipo penal, descrito no artigo 155, caput, do 

Código Penal prevê a pena de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e 

multa.a)1ª Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59, CP)Impõe-se a 

análise das circunstâncias judiciais, contidas no artigo 59, CP, observado 

o preceito do inciso II do mesmo artigo, que determina a observância dos 

limites legais. Parto do mínimo legal (dois anos), com a devida vênia do 

entendimento doutrinário que inicia a aplicação da pena pelo termo médio, 

por entender aquela mais consentânea com o modelo imposto pelo Código 

Penal e mais benéfica ao Réu. Assim segue:- Culpabilidade: cuida esta 

circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou 

censurabilidade do delito cometido. In casu, a culpabilidade é natural à 
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espécie. Posto isso, deixo de valorar esta circunstância judicial;- 

Antecedentes: o réu não ostenta antecedentes;- Conduta social: não há 

nos autos elementos suficientes que demonstrem a vida do Réu em seu 

ambiente familiar e social, razão pela qual não será valorada;- 

Personalidade do agente: esta circunstância, consoante entendimento da 

doutrina moderna, deve ser aferida quando existentes nos autos laudos 

técnicos que demonstrem cabalmente o caráter do Réu, visto que o Juiz, 

embora de formação acadêmica ampla, não dispõe de meios para 

determinar a personalidade do agente. Diante disso, tal circunstância não 

será valorada em detrimento do acusado;- Motivos do crime: considero 

que o motivo do crime é inerente à espécie, razão pela qual não valoro 

esta circunstância. - Circunstâncias do delito: circunstâncias normais à 

espécie;- Consequências do crime: não há consequências gravosas que 

extrapolem o tipo em epígrafe, o que deixo de valorar esta circunstância; 

e- Comportamento da vítima: A vítima não contribuiu para o delito. Assim, 

atento às circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base em 1 (um) 

ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. b)2ª Fase: das Circunstâncias 

Legais (art. 61 a 65, CP)Presente a atenuante da confissão espontânea. 

Ausente qualquer agravante.Assim, em observância à Súmula 231, STJ, 

mantenho a pena intermediária em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa. c)3ª Fase:Das Causas de Aumento e de Diminuição de 

Pena:Não incide no presente caso qualquer causa de aumento ou 

diminuição de pena. Razão pela qual fixo a pena definitiva em 1 (um) ano 

de reclusão e 10 (dez) dias-multa. d) Da Pena de Multa – Valor do Dia 

Multa:Portanto, consideradas as premissas acima, fixo a pena de multa em 

10 (dez) dias-multa, cada um destes valorados em 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso ante a inexistência de 

elementos concretos acerca da situação econômica do condenado (art. 

60 do Código Penal). 3.2) Regime Inicial de cumprimento de pena:A 

determinação do regime inicial de cumprimento de pena é dada em função 

da quantidade de pena, de ser ou não o réu reincidente e das 

circunstâncias judiciais do artigo 59, CP (artigo 33, §§2º e 3º, CP).Logo, 

analisando-se as circunstâncias judiciais do Réu e o quantum da pena 

definitiva, fixo como regime inicial de cumprimento de pena o aberto.3.3) 

Substituição da pena privativa de liberdade (artigo 59, inciso IV, Código 

Penal) e Sursis:Considerando, que o réu preenche os requisitos do art. 44, 

incs. I a III, do CP, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva 

de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, à razão 

de uma hora por dia de condenação.Assim, deixo de aplicar a suspensão 

condicional da pena.3.4) Do Valor Mínimo de Reparação dos Danos (art. 

387, inciso IV, CPP):Com relação à fixação de valor mínimo para reparação 

dos danos causados pela infração, prevista no artigo 387, inciso IV, do 

Código de Processo Penal, filio-me às correntes doutrinária e 

jurisprudencial de que só pode ser estabelecido tal valor se houver pedido 

expresso da vítima, tiver sido dada oportunidade ao acusado para discutir 

sobredito pedido e elementos concretos e suficientes nos autos para 

permitir a fixação de tal montante, o que no caso em tela não 

ocorreu.Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucciassim ensina: 

Procedimento para fixação da indenização civil: admitindo-se que o 

magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos 

causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução 

criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. 

Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de 

acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar 

valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se 

proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir 

contraprova, de modo a indicar o valor diverso ou mesmo apontar que 

inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal 

pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é 

defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência 

ao princípio da ampla defesa.O Superior Tribunal de Justiça, sobre a 

matéria, assim decidiu:I- O art. 387, IV, do Código de Processo Penal, na 

redação dada pela Lei 11.719, de 20 de junho de 2008, estabelece que o 

Juiz, ao proferir sentença condenatória fixará um valor mínimo para a 

reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos 

sofridos pelo ofendido. II- Hipótese em que o Tribunal a quo afastou a 

aplicação do valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima 

porque a questão não foi debatida nos autos. III- Se a questão não foi 

submetida ao contraditório, tendo sido questionada em embargos de 

declaração após a prolação da sentença condenatória, sem que tenha 

sido dada oportunidade ao réu de se defender ou produzir contraprova, 

há ofensa ao princípio da ampla defesa. IV- Recurso desprovido. (STJ – 

REsp 1.185.542 – (2010/0044478-3) – 5ª T. – Relator Min. GILSON DIPP – 

DJe 16.05.2011 – p. 540 – in Juris Síntese DVD – setembro-outubro/2011 – 

verbete nº 101000130150). (Realcei).RECURSO ESPECIAL. PENAL E 

PROCESSUAL PENAL. [...] 2) REPARAÇÃO CIVIL MÍNIMA. ART. 387, IV, DO 

CPP. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PEDIDO 

DO OFENDIDO E OPORTUNIDADE DE DEFESA AO RÉU. PARCIAL 

PROVIMENTO. [...] 2. A permissão legal de cumulação de pretensão 

acusatória com a de natureza indenizatória não dispensa a existência de 

expresso pedido formulado pelo ofendido, dada sua natureza privada e 

exclusiva da vítima. 3. A fixação da reparação civil mínima também não 

dispensa a participação do réu, sob pena de frontal violação ao seu direito 

de contraditório e ampla defesa, na medida em que o autor da infração faz 

jus à manifestação sobre a pretensão indenizatória, que, se procedente, 

pesará em seu desfavor. 4. Recurso especial parcialmente provido. (STJ – 

5ª Turma – Resp n° 1236070/RS – Relator Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE 

– j. 27/03/2012 – DJe 11/05/2012). (Salientei).Em face da inexistência nos 

autos de pedido expresso da vítima, a respeito do qual o acusado 

pudesse se manifestar durante sua defesa e também pela ausência de 

elementos concretos aptos a comprovar os danos, deixo de fixar valor 

mínimo para reparação dos danos, não obstante previsão no art. 387, 

inciso IV, do CPP.3.5) Detração Penal:Impõe assinalar, por fim, que a Lei 

n.º 12.736/12 acresceu o § 2º ao art. 387 do Código de Processo Penal 

que prevê:O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de 

internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de 

determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.Entretanto, 

no caso em apreço, considerando o regime inicial fixado (aberto) e a 

substituição deferida, a detração não importará em modificação no regime 

inicial da pena privativa de liberdade, pelo que deixo de analisá-la neste 

momento processual. 3.6) Possibilidade de recorrer em 

liberdade:Mantenho o réu em liberdade, porquanto não está presente 

qualquer motivo para sua segregação cautelar e porque o regime inicial 

fixado foi o aberto.3.7) Honorários advocatícios:Inexistindo defensoria 

pública nesta Comarca e considerando os termos do Ofício 

008/2017/AV/DPG/DP-MT, bem como a condição financeira dos réus, este 

Juízo nomeou defensores dativos para patrocinar suas defesas. Embora 

tenha o advogado a obrigação de prestar assistência aos réus pobres, 

ônus que lhe é imposto pelas próprias normas éticas de seu Estatuto, não 

se pode negar que quando o profissional presta serviço como defensor 

dativo, por força de designação judicial, tem o direito a receber do Estado 

a justa remuneração pelo efetivo exercício do mister, não se podendo 

admitir o trabalho em favor do Estado, que por força de preceito 

constitucional, tem a obrigação precípua de prestar assistência judiciária 

aos necessitados.Assim sendo, arbitro os honorários ao defensor dativo 

do réu, Dr. David Clemente Rudy, em 10 (dez) URH, a serem suportados 

pela Fazenda Pública Estadual, valor este que encontra consonância com 

a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato 

Grosso, o que faço com base no artigo 1o da Lei nº 8.906/94, mesmo 

porque “o dever de assistência judiciária pelo Estado não se exaure com o 

previsto no artigo 5o, LCXXIV, da Constituição” (RE – 22043//SP, Rel. Min. 

Moreira Alves, 21/03/2000, 1a Turma).3.8) PROVIDÊNCIAS 

FINAIS:Comunique-se a vítima, na forma do §2º do artigo 201 do Código de 

Processo Penal;Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol 

dos culpados, expeça-se o necessário ao cumprimento da pena em autos 

apartados de execução penal e comunique-se ao INI, ao INFOSEG e ao 

Cartório Distribuidor, cumprindo-se as demais determinações constantes 

da CNGC;Oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral comunicando a 

condenação, com cópia dessa decisão, para a suspensão dos direitos 

políticos do acusado, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição 

Federal, art. 71, II do Código Eleitoral;A remessa destes autos ao Contador 

Judicial a fim de liquidação das custas processuais, bem como ao cálculo 

da pena, intimando-se o Réu ao pagamento no prazo de 10 (dez) 

dias;Intimem-se.Procedam-se às comunicações de praxe e ao contido na 

CNGC.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANALICE KOHLER DE 

ALMEIDA, digitei.

Aripuanã, 19 de outubro de 2017

Vanderlei Lizi de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz
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 Cod. Proc.: 62449 Nr: 2208-45.2016.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAYRONE GARCIA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TAYRONE GARCIA DOS REIS, Cpf: 

06666377176, Rg: 2844373-0, Filiação: Catarina Garcia da Silva e Odair 

Marques dos Reis, data de nascimento: 23/07/1996, brasileiro(a), natural 

de Vilhena-RO, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denúncia do Ministério Público em face do Réu Tayrone 

Garcia dos Reis como incurso nas penas do artigo 306 do Código de 

Trânsito Brasileiro e artigo 330 do Código Penal.

Despacho: Vistos etc.Recebo a denúncia, em todos os seus termos, por 

terem sido preenchidos todos os requisitos do artigo 41 do Código de 

Processo Penal.Cite-se o acusado, nos termos do artigo 396 do Código de 

Processo Penal, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias.Deverá o réu ser indagado se têm condições de constituir 

advogado nos autos, ou se pretende a nomeação de advogado dativo, 

cumprindo-se na íntegra o disposto no Provimento nº 30/2008-CGJ. Deve 

ser advertido, ainda, que, não apresentada a resposta no prazo legal, 

será nomeado defensor para oferecê-la.Requisitem-se os antecedentes 

requeridos pelo Ministério Público.Anote-se no sistema processual 

informatizado o prazo provável para a prescrição.Ciência ao Ministério 

Público. Sirva-se a presente como mandado de citação/intimação/ofício. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANALICE KOHLER DE 

ALMEIDA, digitei.

Aripuanã, 17 de outubro de 2017

Vanderlei Lizi de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 63315 Nr: 2849-33.2016.811.0088

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDROVAL MARIANO LUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTANIEL VICENTE TAVARES E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Santini Antonio - 

OAB:3084RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para efetuar o pagamento do compelmento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, conforme certidão de ref. 30.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72839 Nr: 53-98.2018.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO MARIA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente para que promova o pagamento das diligências 

dos oficiais de justiça, observando que serão duas diligências, haja vista 

que são necessários dois oficiais de justiça para cumprimento de 

mandado de busca e apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 64898 Nr: 351-27.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROINDUSTRIAL ASSUNÇÃO LTDA ME, 

MARCELO VASCONCELOS ASSUNÇÃO, LARA CRISTINA VASCONCELOS 

ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TEMAIR CARLOS DE SIQUEIRA 

- OAB:658

 Nos termos da legislação vigente, intimo as partes partes a especificar as 

provas que eventualmente pretendam produzir em audiência, justificando 

concretamente a pertinência de cada uma, sob pena de indeferimento. 

Prazo: cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74367 Nr: 1068-05.2018.811.0088

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Tieko Ito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Caiabi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista o teor da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, em sede de Agravo de Instrumento (ref. 10), 

delibero pelo prosseguimento do feito, ao menos até que sobrevenha 

eventual acórdão confirmatório da decisão de Ref. 4.

Anoto, de plano, nos termos do artigo 1.018, CPC, que mantenho a decisão 

agravada, por seus próprios fundamentos.

 Postergo a análise do pedido de tutela de urgência para após a realização 

de audiência de justificação, que designo com fulcro no poder geral de 

cautela e por aplicação analógica do artigo 562, do Código de Processo 

Civil.

 Assim, nos termos do artigo 562, “caput”, segunda parte, do Código de 

Processo Civil, entendo necessária a realização de audiência de 

justificação prévia, que designo para o dia 16 de maio de 2018, às 

13h30min.

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste Juízo.

Cite-se e intime-se o ocupante do imóvel descrito na exordial, para que 

compareça na audiência acompanhado de advogado.

Intime-se a requerente, por meio de seu advogado, para que compareça 

acompanhada de suas testemunhas, as quais deverão apresentar-se ao 

ato independentemente de intimação.

 Cumpra-se com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72839 Nr: 53-98.2018.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO MARIA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CITE-SE a parte ré para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

contestar o pedido (art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei n. 911/69), com as 

advertências dos artigos 285 e 319 ambos do CPC.Outrossim, INTIME-SE o 

devedor fiduciário para, também querendo, purgar a mora mediante o 

depósito da integralidade da dívida apresentada pelo credor, incluindo 

custas e honorários advocatícios, que fixo, desde já, em 10% do valor do 

débito, no prazo de 05 (cinco) dias após o cumprimento da medida liminar, 

com a advertência do art. 3º, §1º do Decreto-Lei n. 911/69. Expeçam-se 
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os mandados competentes.Frustrada a busca, voltem conclusos para 

determinação estabelecida pelo art. 3º, § 9 do Decreto-Lei 911/69.Fica 

autorizado o Sr. Oficial de Justiça a requisitar, se assim entender 

necessário, o auxílio policial para o cumprimento da medida. 

Intimem-se.Demais diligências necessárias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 69609 Nr: 3733-28.2017.811.0088

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IFDAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAINER WILLIANS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14.614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NATALINO PIMENTEL, Filiação: Horacilina 

Pimentel e Adão Pimentel, solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Ação de divórcio proposta por Inês Fátima de 

Assunção Pimentel em face de Natalino Pimentel, alega a requente, que as 

partes contraíram matrimônio em 14 de setembro de 1990, sob regime de 

comunhão parcial de bens, da união tiveram filhos todos maiores de idade, 

a requerente alega que ja estar separada do requerido há mais de 10 

anos, durante o casamento não adquiriram bens.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Defiro os benefícios da justiça 

gratuita.Anote-se que o presente feito deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o artigo 189, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Proceda-se às anotações necessárias.Cite-se a parte requerida, 

pela via editalícia, para querendo responder a presente ação no prazo 

legal.Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, dê-se vista ao 

Ministério Público para manifestação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, VANDERLEI LIZI DE 

OLIVEIRA, digitei.

Aripuanã, 11 de outubro de 2017

Vanderlei Lizi de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Comarca de Brasnorte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 01.2018.GAB

O Excelentíssimo Doutor Victor Lima Pinto Coelho, MM. Juiz de Direito e 

Diretor do Foro da Comarca de Brasnorte.MT, no uso das suas atribuições 

legais,

CONSIDERANDO que é direito do advogado ser atendido pelo Magistrado, 

nos termos do art. 7, inciso VIII do Estatuto da OAB (Lei Federal n 

8.906.94);

CONSIDERANDO que as atividades de assessoria, consultoria e direção 

jurídicas são privativas de advogado, nos termos do art. 1, inciso II do 

Estatuto da OAB (Lei Federal n 8.906.94);

CONSIDERANDO que a advocacia administrativa é crime previsto no art. 

321 do Código Penal Brasileiro;

CONSIDERANDO que o advogado possui meios próprios de acesso aos 

autos, quais sejam, sistema Apolo e PJE em processos virtuais, e, no caso 

de autos físicos, a possibilidade de substabelecimento de advogado local 

para carga rápida;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação dos andamentos dos 

trabalhos e do atendimento ao público por parte dos servidores efetivos, 

servidores comissionados, funcionários terceirizados e funcionários 

credenciados do Fórum, com observância da Lei e dos Princípios 

Constitucionais da Moralidade e Impessoalidade, previstos no art. 37, 

caput da Constituição Federal.

RESOLVE:

Art. 1. PROIBIR a Assessoria de Gabinete de realizar o atendimento da 

parte interessada e.ou do advogado, presencialmente ou por telefone, em 

qualquer circunstância.

Art. 2. PROIBIR os estagiários, servidores efetivos, servidores 

comissionados, funcionários terceirizados e funcionários credenciados de 

realizarem qualquer ato que configure assessoria e consultoria jurídicas a 

parte interessada.

Art. 3. PROIBIR os estagiários, servidores efetivos, servidores 

comissionados, funcionários terceirizados e funcionários credenciados de 

repassarem informações processuais via telefone.

Art. 4. PROIBIR os estagiários, servidores efetivos, servidores 

comissionados, funcionários terceirizados e funcionários credenciados de 

repassarem informações processuais a terceiros estranhos ao processo.

Art. 5. DETERMINAR que o atendimento do Gabinete do Juiz ao advogado, 

ou da parte interessada, necessariamente acompanhada de advogado, 

seja realizado presencialmente pelo Magistrado, no horário de 

funcionamento externo do fórum, qual seja, de 12h00min as 19h00min 

(horário de Mato Grosso) nos dias em que o mesmo estiver na Comarca 

de Brasnorte.MT.

Art. 6. Esta portaria ENTRA EM VIGOR NA DATA DA SUA PUBLICAÇÃO.

Publique.se no DJE para fins de ampla divulgação. Cientifiquem.se os 

estagiários, servidores efetivos, servidores comissionados, funcionários 

terceirizados e funcionários credenciados. Oficie.se a OAB local. Afixe.se 

o presente em local de fácil visualização no átrio do fórum da Comarca de 

Brasnorte.

Brasnorte.MT, 04 de abril de 2018.

Dr. Victor Lima Pinto Coelho. Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 14298 Nr: 271-81.2004.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THEREZINHA CAPELETTI, CLOVIS LUIS CAPELETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO LUIZ ACCO, JUCIRLEI DE CONTO 

ACCO, ANTONIO LUIZ DE AZEVEDO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio César dos Santos - 

OAB:B-7806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, ELIAS HORÁCIO DA SILVA - OAB:4.816

 Defiro o pedido fl.327 em seus termos, procedam-se as anotações 

necessárias. Intimem-se as partes para requeiram o que lhes for de 

direito, no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 24064 Nr: 296-84.2010.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. B. M. DA R, EDINA MESSIAS DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

OAB:PROCURADOR

 Intime-se o requerido (INSS) para que se manifeste acerca dos cálculos 

apresentados pelo contador judicial, no prazo de 10(dez) dias, sob pena 

preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho
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 Cod. Proc.: 21242 Nr: 532-07.2008.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA NOGUEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691/MT

 Intime-se o requerido (INSS) para que se manifeste acerca das petições 

retro juntadas e requeira o que lhe for de direito, no prazo de 10(dez) dias, 

sob pena preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68269 Nr: 3207-25.2017.811.0100

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILÊNIA AGROCIÊNCIAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAIA AGROBUSINESS AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HACKMANN 

RODRIGUES - OAB:18660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCYS DE PAULA 

FERREIRA GUIMARÃES - OAB:OAB/GO 34.252, GABRIELA MOREIRA 

ARANTES - OAB:29297

 Certifico que em cumprimento a deteminação contida a Ref. 18, intimo as 

partes a apresentar quesitos, bem como quesitos suplementares (por 

parte da autora) e indicar assistente técnico, caso queiram no prazo de 05 

(cinco)dias.

 Tendo em vista a apresentação da proposta pelo perito, intimo a parte 

autora para se manifestar e, em havendo concordância, para que deposite 

o valor integral, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 19846 Nr: 534-11.2007.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER APARECIDO TOTOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Silva dos Santos - 

OAB:193877/SP, KAMILA DE SOUZA COUTINHO - OAB: 10.661 - MT, 

SANDRO LUIS CLEMENTE - OAB:7024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o requerente para que peça o que lhe for de direito e informe a 

localização veículo, no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 50143 Nr: 1075-05.2011.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON LUIZ MOMBACH, Guilherme Manoel Maia, 

Vânia de Lurdes Mombach

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONEI ANGELO DALLA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR CARDOSO DE 

CARVALHO NETO - OAB:16307, Silvio César dos Santos - 

OAB:B-7806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MULLER - OAB:5841, 

RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8250

 Intimação da parte exequente, na pessoa do seu advogado, para se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto o teor da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça. A seguir transcrita: "Eu, Oficial de Justiça, abaixo 

assinado, em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão do MM. 

Juiz de Direito da Vara Único Cível e Criminal da Comarca de Brasnorte/MT, 

CERTIFICO que me dirigi à Rua Curitiba, 1649 – Bairro Centro, no dia 

8/1/2018, às 19h10, e ali DEIXEI DE PROCEDER A BUSCA E APREENSAÕ 

de 800 sacas de soja no padrão convencional e comercial, pois não 

encontrei o produto objeto da busca e apreensão, além de que o Sr. Ivonei 

informou não cultiva mais grãos na área arrendada dos exequentes. 

Diante de tais informações, devolvo o r.mandado em cartório, para seus 

devidos fins."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 50231 Nr: 1163-43.2011.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMON & BARKERT LTDA, NELSI BARKERT DEISS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

GILSON LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wellington Cardoso Ribeiro - 

OAB:11.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a requerente para que se manifeste acerca dos valores 

bloqueados e indique outros bens penhoráveis em nome do requerido, no 

prazo de 5(cinco) dias, sob pena de extinção do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 53780 Nr: 639-41.2014.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO BELARMINO FULGENCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Revogo a decisão retro.

Ante a inércia da parte autora, ARQUIVEM-SE OS AUTOS.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 50832 Nr: 365-48.2012.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIR FECCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MARTINS - OAB:84314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Revogo a decisão retro.

Ante a inércia da parte autora, ARQUIVEM-SE OS AUTOS.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010323-14.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA BRASNORTE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELIO DA CRUZ SANDESKI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010323-14.2015.8.11.0100 VALOR: R$ 

1.516,37 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: MECANICA BRASNORTE LTDA - ME REQUERIDO: JUCELIO 

DA CRUZ SANDESKI Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: MECANICA 

BRASNORTE LTDA - ME Endereço: Rua CURITIBA, 1047, CENTRO, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à 

audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Conciliação que se realizará no dia 18/05/2018 às 13:45 hs, 

no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: 
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Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais. O não comparecimento a audiência 

supra citada configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser 

punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-10.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE NERIS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000077-10.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

737,17 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: LOURENCO & BARROS LTDA - ME REQUERIDO: JOSIANE 

NERIS Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: LOURENCO & BARROS 

LTDA - ME Endereço: Rua Cascavel, 1045, CENTRO, BRASNORTE - MT - 

CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas 

acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência designada, 

conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação 

que se realizará no dia 18/05/2018 às 14:15 hs, no Edifício do Fórum, sito 

no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Comarca de Campinápolis

Diretoria

Edital

EDITAL Nº 01/2018 - O Excelentíssimo Senhor Doutor Ítalo Osvaldo Alves 

da Silva, M.M. Juiz Substituto – Diretor do Fórum desta Comarca de 

Campinápolis, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, 

e com fundamento na Lei Federal n. 11.788/08, de 25 de setembro de 

2008, da Resolução n. 8/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 2011, e Decisão 

da Vice-Diretora do Tribunal de Justiça nos autos CIA nº 

0021242-08.2018.8.11.0000, torna pública a abertura do V Processo 

Seletivo para Recrutamento de Estagiários de Nível Médio da Comarca de 

Campinápolis-MT, mediante as condições estabelecidas neste Edital.

* O Edital n° 01/2018 completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 28191 Nr: 797-37.2012.811.0110

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTINO VIEIRA DE REZENDE FILHO, FARIAS 

AUTO PEÇAS LTDA-ME, EDUARDO CARLOS DE FARIAS, ROBERTO R. DA 

SILVA & CIA LTDA-ME, ROBERTO RAMOS DA SILVA, AUTO PEÇAS 

ARAGUAIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR MOURA DE SOUZA - 

OAB:5.681, KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - OAB:9.641-B, 

RAFAEL ARAÚJO NASCIMENTO - OAB:15324, RILIS EVANGELISTA DE 

OLIVEIRA - OAB:12346/MT

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Defiro o prazo de 5 dias para juntada do 

substabelecimento referido. Diante do acima narrado, sob pena de 

responsabilidade funcional, determino à secretaria a intimação das 

testemunhas descritas às folhas 834 e 827, dessa forma, desde já 

redesigno a audiência para o dia 19/06/2018, às 16h30min (horário de 

Cuiabá/MT), devendo as testemunhas servidoras públicas serem 

requisitadas ao Município de Campinápolis, quais sejam: Wallace Ribeiro 

Braga e José Luiz Silva dos Santos. Intime-se o vereador Edson Inácio 

Tomé. Homologo a desistência da inquirição da testemunha João Ailton 

Barbosa. Expeça-se mandado de condução coercitiva a testemunha 

Laziomar Tobias Pedro. Saem os presente intimados da data da audiência. 

Intime-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 24491 Nr: 613-86.2009.811.0110

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI PASSERINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Primeiramente, desentranhem-se as petições de fls. 96/97-v, por não 

guardarem qualquer relação com os autos, devendo ser juntadas ao 

processo Cód. 31939.

Cumpra-se imediatamente a decisão de fl.87.

Cumpra-se.

Após, voltem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33890 Nr: 23-02.2015.811.0110

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO-FESSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O, CELSO ALVES PINHO - OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA, PARA NO PRAZO DE 10 DIAS, 

COMPARECER EM JUÍZO, E RETIRAR OS AUTOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 23958 Nr: 82-97.2009.811.0110

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA DE LATICÍNIOS MARCOPOLO 

LTDA, OSVALDO ANTONIO SIQUEIRA, CLAUDINEI PASSERINI, JOSE PINTO 

MARÇOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048, RODRIGO TAUIL ADOLFO - OAB:8208 MT

 Visto, etc.

Decisão->Determinação.

Tendo em vista a petição de fls. 179/180, defiro os pedidos da exequente.

Intime-se o executado para, em 05 dias, pagar a dívida descrita às folhas 

179/188, sob pena de prosseguimento das medidas constritivas.

Citem-se os Srs. JOSE PINTO MARCOLA e OSVALDO ANTONIO 

SIQUEIRA, por carta com aviso de recebimento, nos endereços apontados 

às fls. 179/180.

Intime-se. Citem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 25429 Nr: 452-42.2010.811.0110

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTINO VIEIRA DE REZENDE FILHO, SANTOS 
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TELES MATEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR MOURA DE SOUZA - 

OAB:5.681, KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA - OAB:10075-MT

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Defiro o prazo de 5 dias para juntada do 

substabelecimento acima referido. Declaro encerrada a instrução. 

Intimem-se as partes para alegações finais sucessivas, no prazo de 15 

dias, a começar pelo Ministério Público.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27757 Nr: 363-48.2012.811.0110

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA (FUNDO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMON ALVAREZ CASTELO BRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:6.171, MIRNA LUCHMANN - OAB:PR 28.315, SIMONE R. PAVANI 

FONSATTI - OAB:PR 17197

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação das partes da decisão

Vistos, etc.

Primeiramente, cadastre-se o advogado da parte demandante, conforme 

requerido às fls. 72.

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos 

autos o acordo mencionado às fls. 72 e 77.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31856 Nr: 1625-96.2013.811.0110

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABRINA MARIA FERREIRA PASSERINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO-MT., INDUSTRIA DE LATICÍNIOS MARCOPOLO LTDA, OSVALDO 

ANTONIO SIQUEIRA, CLAUDINEI PASSERINI, COOPERATIVA DOS 

PRODUTORES DE LEITE DE CAMPINÁPOLIS-MT., JOSE PINTO MARÇOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉRICA CHRISTIANA MARTINS 

CARDOSO - OAB:13327, Maurício Costa Barbosa - OAB:19.457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Tendo em vista a petição de fls. 132/139, pugnando pela declaração de 

nulidade da citação de fl. 74-v, que fora remetida a endereço diverso de 

onde funciona a embargada COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE 

DE CAMPINÁPOLIS/MT – CAMPLEITE.

 Constata-se que o endereço contido no AR de fl. 74-v, diverge do 

indicado à inicial nas fls. 05 e 08.

Desta forma, declaro nula e sem efeitos a citação de fl. 74-v.

Sendo nula a mencionada citação, recebo a contestação de fls. 132/139, 

pois tempestiva, uma vez que apresentada dentro do prazo legal, nos 

termos do art. 239, §1º do CPC.

Neste sentido, promova-se o prosseguimento do feito com a intimação da 

embargante para, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

impugnação, conforme previsão do art. 679 do CPC.

 Certifique a Secretaria, se todos os embargados foram devidamente 

citados, bem como o eventual decurso do prazo para manifestação nos 

autos.

Efetivadas as medidas, voltem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41579 Nr: 328-78.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIOSE & ASSMANN LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDEMAR CIRINO RODRIGUES, MELANIA 

TESSARO RODRIGUES, MILLENA CIRINO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Verifica-se da certidão de fls. 70 que não houve recolhimento das custas 

e taxas judiciais para a distribuição do processo nesta Comarca de 

Campinápolis/MT, assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, regularizar a situação, sob pena de cancelamento na 

distribuição.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39398 Nr: 1322-43.2017.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

JOSE ETERNO EVARISTO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS EDUARDO GALVÃO CORREA, 

DELZECY ALMEIDA SILVEIRA, RICARDO CHAVES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL PEREIRA LOPES - 

OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/GO 48315, SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - OAB: 13.217/MT, 

YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA - OAB:MT/12025

 A T O O R D I N A T Ó R I O. Nos termos do artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como do Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC com autorização 

expressa na Ordem de Serviço nº 01/2016, intimo o assistente de 

acusação para no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar memoriais finais 

conforme determinado na decisão de fls. 324.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37914 Nr: 410-46.2017.811.0110

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELAGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL APARECIDO MILTON BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAÍSA COMAR - OAB:48308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A T O O R D I N A T Ó R I O. Nos termos do artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como do Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC com autorização 

expressa na Ordem de Serviço nº 01/2016 intimo a parte exequente para 

informar se a divida em execução foi satisfeita pelo executado, no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 1340 Nr: 616-46.2006.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS VALE 

DO ARAGUAIA LTDA, FERNANDO CARLOS DA COSTA, ORLANDO 

MANOEL LOPES, MARIA DO CARMO ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - OAB:4254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GECIONE DIAS ANDRADE - 

OAB:8.585 OAB/MT

 INTIMAR PARTE AUTORA DA SEGUINTE DECISÃO EXARADA NO DIA 

24.01.2018:Ademais, depreende-se dos autos que o exequente foi 

intimado para manifestar nos autos, sob pena de extinção do feito, 

conforme decisão de fls. 233, ficando inerte (fls. 239).

Desta feita, não tendo sido encontrados bens dos executados, determino 

a SUSPENSÃO DO PROCESSO pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual 

estará suspensa a prescrição, com fulcro no art. 921, §1°, do CPC.

Decorrido tal prazo sem a manifestação do exequente, começará a correr 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102305/4/2018 Página 546 de 689



o prazo da prescrição intercorrente, conforme art. 921, §4°, do CPC.

Expirado o prazo referido, sem que sejam localizados os executados ou 

encontrados bens penhoráveis, deverão os autos ser arquivados, nos 

termos do art. 921, §2°, do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27115 Nr: 839-23.2011.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARINA ALVES DE ALMEIDA, RINALDO 

TAVEIRA RIBEIRO, CLEITON GOMES TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES CHIANCA 

PEREIRA OLIVEIRA - OAB:11285MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO NUNES DE SOUSA 

FILHO - OAB:15027, THIAGO ALVES CHIANCA PEREIRA OLIVEIRA - 

OAB:11285MS

 Vistos.Decisão->Determinação.(...)DECIDO. O acusado RINALDO 

TAVEIRA RIBEIRO requer também, a juntada da via original dos 

documentos acostados às fls. 27 e 46, em seguida que seja realizada 

perícia grafotécnica, a fim de determinar se as assinaturas são realmente 

do acusado.De outro norte, os acusados KARINA ALVES DE ALMEIDA 

(fls. 349) e CLEITON GOMES TEODORO (fls. 335), requerem a juntada de 

cópia integral/autêntica do Procedimento Administrativo Licitatório Carta – 

Convite nº 08/2008 realizado pelo Município de Campinápolis/MT.Diante dos 

requerimentos, dê-se vistas ao Ministério Público para 

manifestação.Cadastra-se no sistema apolo e na capa dos autos, os 

patronos atuantes no processo.Intimem-se.Após, voltem-me os autos 

conclusos.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 88657 Nr: 13-48.2016.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO ANGELINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREI CRISPIM MADEIRAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VOLMIR RUBIN - OAB:13078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestar acerca da petição da parte executada retro, 

requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83684 Nr: 863-73.2014.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO VIEIRA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSIAN DOS SANTOS - 

OAB:87932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13994-A, FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O

 Autos n. 863-73.2014 (Id. 83684)

Cumprimento de sentença

Exequente: JOSÉ ROBERTO VIEIRA NEVES

Executado: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A

Vistos.

1. Em face da sentença de fls. 58/60, a parte Executada/Embargante opôs 

embargos de declaração (fls. 61/62), ante o argumento de ocorrência de 

contradição na sentença, vez que foi estabelecida correção monetária a 

partir do evento danoso (26.03.2014), quando deveria ser a partir do 

desembolso com as despesas médicas.

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise 

do mérito.

Decido.

Com efeito, os argumentos expostos pelo embargante merecem 

acolhimento.

Isso porque a sentença fixou em seu dispositivo: “Ante o exposto, 

afastadas as preliminares, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, para o fim de CONDENAR a parte Requerida a pagar à 

parte Requerente a importância de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos 

reais) referente ao seguro obrigatório por despesas de assistência 

médica, com juros de mora a contar da citação e correção monetária 

desde a data do evento danoso (26.03.2014), pelo índice do IPCA.”.

Entretanto, no presente caso a parte autora despendeu valores com 

despesas médicas, motivo pelo qual a correção monetária deve incidir a 

partir dos gastos com as despesas, ou seja, de 01.07.2014 (fl. 17).

 Assim, ACOLHO os embargos e ALTERO parte do dispositivo da 

sentença de fls. 58/60, fazendo constar “e correção monetária desde a 

data as despesas médicas (01.07.2014), pelo índice do IPCA”.

 3. Isto posto, conheço os embargos de declaração, por tempestivos e, no 

mérito, concedo-lhes provimento, na forma acima exposta.

4. Intimem-se as partes.

 5. Transitada em julgado a sentença e nada sendo requerido, 

arquivem-se.

 6. Diligências necessárias.

 Cláudia, 3 de abril de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83392 Nr: 648-97.2014.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY HERNANDES NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSIAN DOS SANTOS - 

OAB:87932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A

 Autos n. 648-97.2014.811.0101 (Id. 83392)

Cumprimento de sentença

Exequente: WESLEY HERNANDES NEVES

Executado: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A

Vistos.

Trata-se de ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença.

À fls. 62/64, a parte Requerida informou aos autos que realizou deposito 

judicial do valor de R$ 5.051,62 (cinco mil, cinquenta e um reais e sessenta 

e dois centavos), a título de cumprimento de sentença, requerendo, por 

fim, a extinção do processo ante o cumprimento integral da obrigação.

 A parte Autora concordou com o valor e requereu o seu levantamento a 

ser transferido na conta do causídico, posteriormente o arquivamento do 

feito (fls. 67).

É, em síntese, o Relatório.

DECIDO.

Considerando o disposto no art. 771 do Novo Código de Processo Civil, 

ante a concordância pela parte Exequente do valor de R$ 5.051,62 (cinco 

mil, cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos) pelo Executado, nos 

termos do artigo 526, §3º do NCPC, julgo cumprida a sentença com relação 

a esta demandada, e consequentemente determino a extinção do feito.

 Expeça-se Alvará, em nome do patrono da Exequente para o 

levantamento da quantia depositada na conta judicial (fls. 64).

Arquive-se, com as cautelas de estilo.

Cláudia, 03 de abril de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 54492 Nr: 1070-77.2011.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601/MT, Jefferson Agulhão Spindola - OAB:6416-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte autora, para 

manifestar-se acerca do laudo pericial (fls. 99/102), no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 101477 Nr: 637-29.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PGdEdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI ALVES FERREIRA - 

OAB:17978/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se a parte autora para recolher as custas processuais no prazo 

de 15 (quinze) dias ou requerer os benefícios da Justiça Gratuita, sob 

pena de cancelamento da distribuição. Ainda, para trazer aos autos 

matrícula atualizada do imóvel oferecido em caução, em igual prazo.

 2. Após, voltem conclusos para análise do pedido liminar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 89419 Nr: 391-04.2016.811.0101

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE MEIER HOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Sokolovski Alves - 

OAB:MT - 21.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o preparo de carta precatória para cumprimento na 

Comarca de Sinop/MT com a finalidade de Citação, devendo para tanto, 

encaminhar a esta secretaria os comprovantes de pagamentos a fim de 

que os mesmos sejam juntados à carta precatória para envio e 

distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96535 Nr: 1510-63.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YGME, LAMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora, bem como seu 

advogado acerca do local, data e horário agendado para a realização da 

perícia, PSF IV, localizado no Bairro Habitar Brasil, Cláudia/MT, dia 

12/04/2018, às 15:00hs, perito nomeado Dr. Tito Hiromi Kakizaki.

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 34931 Nr: 1123-51.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SFM, WCMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Coelho da Costa - 

OAB:13438-A MT, José Coelho da Costa - OAB:19119/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉZAR HENRIQUE SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:20.346

 Vistos.

DEFIRO o pedido de desarquivamento.

INTIME-SE a parte para que requeira o que entender de direito.

Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação, ARQUIVEM-SE 

os autos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 36283 Nr: 2521-33.2008.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leoclides Tressi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Governador do Estado de Mato Grosso, 

Secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Especifiquem as partes, no prazo de 15 dias, as provas que efetivamente 

ainda tenham a produzir além da documental já constante dos autos, 

JUSTIFICANDO sua indispensável pertinência (utilidade, necessidade e 

adequação diante das questões relevantes e controvertidas ventiladas), 

para aferição, sem prejuízo do eventual conhecimento direto do pedido (se 

acaso este juízo assim entender, com o julgamento antecipado da lide).

 Quanto à análise da pertinência das provas especificadas, convém desde 

logo colacionar o ensinamento de Moacyr Amaral Santos:

 “Propostas as provas, o juiz deve resolver sobre a sua admissibilidade. 

As provas propostas passarão por um exame preventivo, visando ao 

indeferimento das inúteis ou impossíveis, ou que visem à demonstração de 

fatos por meios inadequados ou inadmissíveis. Pode-se dizer que a 

admissão da prova é o momento da avaliação preventiva de sua utilidade” 

(in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil volume 2 Saraiva São Paulo 

1.994 pág. 276).

 Na esteira desse raciocínio, já se assentou na jurisprudência o 

entendimento de que, “sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele 

cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização" (in RT 

305/121).

 Após, tornem os autos imediatamente conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 86296 Nr: 516-86.2018.811.0105

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCIMAR FERREZ - 

OAB:18766/O

 Vistos;

DEFIRO o petitório de fls. 65/66, pelo que DETERMINO que a Serventia do 

Juízo proceda com a regularização do advogado constituído às fls. 68 

junto ao Sistema Apolo, autorizando, ainda, carga destes autos de acordo 
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com as normas da CJG.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 86296 Nr: 516-86.2018.811.0105

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCIMAR FERREZ - 

OAB:18766/O

 Impulsiono o feito com a finalidade de intimar o advogado da parte 

requerida para que realize carga dos autos, conforme peticionado.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35723 Nr: 1977-45.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Shigueo Comércio e Industria de Madeiras Ltda 

- M E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SHIGUEO COMÉRCIO E INDUSTRIA DE 

MADEIRAS LTDA - M E, CNPJ: 04785249000100, Inscrição Estadual: 

13.207.023-5. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL E MORAL COLETIVO CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE

Despacho/Decisão: Vistos, etc.DEFIROo requerimento de fls. 111, em 

razão do que DETERMINO que se proceda a citação da requerida por 

edital, conforme previsão contida no artigo 256 do CPC.Transcorrido o 

prazo para resposta, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE vistas dos autos ao 

representante do Ministério Público para se manifestar.Após, tornem-me 

os autos CONCLUSOS para deliberações.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MAGNUM DE 

FIGUEIREDO MARISCO, digitei.

Colniza, 19 de março de 2018

Evelyn de Assunção Ayres Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61409 Nr: 478-84.2012.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maquisilei Estulano de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT, José Coelho da Costa - OAB:13438/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora para contrarrazoar o recurso de apelaçao de folhas 112/124.

Edelvan Mezomo Maurer

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64266 Nr: 1667-63.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio Cézar de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 20.257-B

 Vistos, etc.

 Considerando a necessidade de readequação de pauta, bem como o teor 

da Portaria n.º 678/2017-PRES, REDESIGNO a audiência para o dia 10 de 

julho de 2018, às 14h00min.

INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vinícius Alexandre Fortes de Barros

 Cod. Proc.: 61295 Nr: 438-05.2012.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noel Honório da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, resolvo o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

CPC, e julgo IMPROCEDENTE a ação. Condeno a parte autora ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no valor de 

R$ 300,00 (trezentos reais), ficando suspenso por ser beneficiária da 

justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50 e artigos 98 e seguintes do 

NCPC.Transitada em julgado a sentença, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo.Prescindível o Registro no caso – item 2.2.9.2 da 

CNGC Judicial.Publique-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61527 Nr: 596-60.2012.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izael Rosa de Oliveira, Estelita Rosa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Especifiquem as partes, no prazo comum de um decêndio, as provas que 

efetivamente ainda tenham a produzir além da documental já constante 

dos autos, JUSTIFICANDO sua indispensável pertinência (utilidade, 

necessidade e adequação diante das questões relevantes e 

controvertidas ventiladas), para aferição, sem prejuízo do eventual 

conhecimento direto do pedido (se acaso este juízo assim entender, com o 

julgamento antecipado da lide).

 Quanto à análise da pertinência das provas especificadas, convém desde 

logo colacionar o ensinamento de Moacyr Amaral Santos, para quem, 

“propostas as provas, o juiz deve resolver sobre a sua admissibilidade. 

As provas propostas passarão por um exame preventivo, visando ao 

indeferimento das inúteis ou impossíveis, ou que visem à demonstração de 

fatos por meios inadequados ou inadmissíveis. Pode-se dizer que a 

admissão da prova é o momento da avaliação preventiva de sua utilidade” 

(in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil volume 2 Saraiva São Paulo 

1.994 pág. 276).

 Na esteira desse raciocínio, já se assentou na jurisprudência o 

entendimento de que, “sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele 

cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização"(in RT 

305/121).

 Após, tornem os autos imediatamente conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61845 Nr: 913-58.2012.811.0105

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Edelson Lourenço Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial face à ausência 

de comprovação de segurado rural, com resolução de mérito, na forma do 

art. 487, I, do NCPC, Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo, com moderação, em R$ 

800,00 (oitocentos reais), com fulcro no artigo 98, §3º, do Novo Código de 

Processo Civil, ficando suspenso o pagamento pelo prazo mínimo de cinco 

anos por ser o autor beneficiário da Justiça Gratuita.Transitada em 

Julgado, arquivem-se com as baixas no sistema.P. R. I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64711 Nr: 163-85.2014.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozéias Raimundo Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel de Souza Teixeira - 

OAB:20617-B - MT, DILERMANDO JOAO THIESEN FILHO - OAB:20.854 

B - MT

 Vistos.

 Considerando a necessidade de readequação de pauta, bem como o teor 

da Portaria n.º 678/2017-PRES, REDESIGNO a audiência para o dia 03 de 

julho de 2018, às 16h00min.

INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62234 Nr: 1302-43.2012.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalgiza Moreira de Souza Meireles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT, Jobé Barreto de Oliveira - OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, resolvo o mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, e 

julgo PROCEDENTE a ação para:a) DECLARAR o direito de aposentadoria 

por idade rural em favor de ADALGIZA MOREIRA DE SOUZA MEIRELES;b) 

DETERMINAR que o réu Instituto Nacional do Seguro Social – INSS implante 

o benefício citado em favor da parte autora, tendo como data de início do 

benefício 04/11/2014, data da citação do requerido.d) CONDENAR Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS ao pagamento das parcelas devidas e 

vencidas, corrigidas monetariamente – Lei n. 6.899/81 -, a partir do 

vencimento de cada, com base no IPCA-E (STF, ADIs 4357 e 4425 ), e 

juros em 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (súmula 204 do 

STJ).e) CONDENAR a ré ao PAGAMENTO dos honorários advocatícios 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até 

a prolação desta sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do 

STJ, em razão do lapso temporal de duração deste processo, atuação das 

partes e grau de dificuldade do feito.Descabem custas. Prescinde 

reexame necessário (artigo 496, §3º, I, do CPC).Transitada em julgado a 

sentença, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.P. R. I. C.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28462 Nr: 1436-98.2006.811.0099

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA SANTA FIGUEREDO, ISMAEL SANTA 

FIGUEREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO BOENG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GUSTAVO BOENG, Rg: 154.265-2, 

Filiação: Lino Boeng e Dilma Maria Boeng, brasileiro(a), natural de 

Graciosa-PR, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, JULGA-SE TOTALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial, convertendo em DEFINITIVA a liminar concedida às fls. 

48/52, a fim de manter a Sra. Rosana Santa Figueiredo e Sr. Ismael Santa 

Figueiredo na posse dos bens denominados Lote nº. 71-A e 71-B - Projeto 

de Assentamento, com fundamento no artigo 560 do Código de Processo 

Civil.Por fim, de acordo com o artigo 555, parágrafo único, inciso I, do CPC, 

DETERMINA-SE que o requerido Sr. Gustavo Boeng, abstenha-se, no 

futuro, de ameaçar e/ou turbar e/ou esbulhar a posse exercida pelos 

requerentes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o teto 

de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo de posterior majoração e 

imposição de outras medidas coercitivas, em caso de descumprimento.Por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.DEFERE-SE pedido 

de assistência judiciária gratuita, tendo em vista que segundo consta dos 

autos, a parte requerida não tem condições de pagar as custas do 

processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua 

família, de acordo com o artigo 98 do Código de Processo 

Civil.Considerando a nomeação do Dr. José Vitor Pereira de Castro como 

defensor dativo do requerido o (fl. 48), fixa-se 07 (sete) URH, para tanto, 

serve-se a presente como certidão de cobrança de honorários 

(devidamente selada).VI DELIBERAÇÕES FINAISTransitado em julgado, se 

nada for requerido, arquivem-se os autos.Publicar. Intimar. Cumprir. 

Cotriguaçu/MT,30 de agosto de 2017.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz 

Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS ROBERTO 

BERTUCINI, digitei.

Cotriguaçu, 03 de abril de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28495 Nr: 1399-71.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELITA STOLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA VELLOSO 

CRUZ - PROC. FEDERAL - OAB:Mat. 1552965

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

resposta à impugnação de fls. 177/183.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76424 Nr: 3125-94.2017.811.0099

 AÇÃO: Notícia-Crime->Medidas Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON ORBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO 

CARMO PINTO - OAB:23573/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007 , impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento referente a diligência de Oficial de Justiça via sistema CPD.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 18312 Nr: 175-06.2003.811.0099

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO PASSARELLI - Vulgo "Tiririca"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT, GILMAR DA CRUZ E SOUZA - OAB:3.543.B/MT, 

JENECY OLIVEIRA DA SILVA - OAB:15.546-PR

 Despacho

I. Certificar a remessa ao MP e a intimação da Defesa, fazendo as 

intimações se não feitas;

II. Intimada a Defesa e não apresentada resposta, ou melhor, alegações, 

nomear dativo;

III. Após, conclusos.

Cotriguaçu/MT, 03 de abril de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 30984 Nr: 549-46.2008.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE APARECIDA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT, PATRICIA MARTENS - OAB:OAB/MT 18.404/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

impugnação à contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60147 Nr: 1060-39.2011.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LURDES PEREIRA CUBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

I. Intimar a parte-autora para se manifestar sobre o documento de fl. 70;

II. Após, conclusos.

Cotriguaçu/MT, 03 de abril de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 72101 Nr: 160-46.2017.811.0099

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PK, DRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edinamara B. Ramos Cardoso - 

OAB:30706/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 Considerando o teor do Ofício n° 0284/2018/MPMT/PJ, nada há que ser 

feito se não o cancelamento da audiência e a redesignação em data 

futura.

Assim, CANCELA-SE a audiência marcada para o dia 28.02.2018, às 

10h20min.

Por isso, REDESIGNA-SE a audiência para o dia 24.05.2018, às 17h00min, 

na sala de audiências do Fórum desta Comarca.

À SECRETARIA para:

1. INTIMAR conforme despacho de ref. 23;

2. Após, conclusos para audiência.

Intimar.

 Cumprir.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 65062 Nr: 192-22.2015.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEI OTONI PEREIRA, JEFERSON 

FERNANDO DINIZ, SIDNEI DOS SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 (...) Assim, atentando-se à soberana decisão do Conselho de Sentença, a 

qual se está vinculado, ABSOLVE-SE o acusado Weslei quanto ao art. 

347, p. único, do Código Penal. CONDENA-SE o acusado:WESLEI OTONI 

PEREIRA, com qualificação anterior, em relação ao artigo 121, §2°, incisos I 

e IV, do Código Penal e ao art. 211 do Código Penal. (...) Assim, 

atentando-se à soberana decisão do Conselho de Sentença, 

ABSOLVE-SE o acusado Jeferson quanto ao art. 347, p. único, do Código 

Penal. CONDENA-SE o acusado:JEFERSON FERNANDO DINIZ, com 

qualificação anterior, em relação ao artigo 121 do Código Penal e ao art. 

211 do Código Penal. (...) Assim, atentando-se à soberana decisão do 

Conselho de Sentença, ABSOLVE-SE o acusado Sidinei quanto ao art. 

347, p. único, do Código Penal. CONDENA-SE o acusado:SIDINEI DOS 

SANTOS SOUZA, com qualificação anterior, por infração o artigo 211 do 

Código Penal. (...) Publicada em Plenário, saem o Ministério Público, a 

Defesa e os acusados intimados para os efeitos recursais.INTIMAR. 

Cumprir. Cotriguaçu/MT, 02 de abril de 2018, às 18h26min.Dante Rodrigo 

Aranha da Silva Juiz Substituto e Presidente do Tribunal do Júri

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32097 Nr: 1068-21.2008.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANI MARIA KIELING - ME, IVANI MARIA 

KIELING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11.681/MT

 Consoante pedido do Exequente:

1.INTIMAR a executada para se manifestar acerca dos docs. de fls. 47 a 

52v;

2.Após, ao Exequente para se manifestar (inclusive acerca da objeção de 

não executividade);

3.Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28494 Nr: 1394-49.2006.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELITA STOLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO PEREIRA ZULATO - 

OAB:Mat. 1553238
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 Vistos...

Em decorrência do atual cenário processual, de rigor a expedição de 

alvará para levantamento dos valores depositados.

Assim, à SECRETARIA para:

1. EXPEDIR Alvará Judicial para levantamento dos valores depositados 

referentes ao RPV/Precatória;

 2. Após, intimar o nobre advogado pelo DJE;

3. Inexistindo requerimento, arquivar com as baixas de estilo.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34440 Nr: 859-81.2010.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERCINA MENDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LUCIANO FERNANDES 

- OAB:12.849/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO 

(matrícula 1526582) - OAB:1526582

 Vistos...

Em decorrência do atual cenário processual, de rigor a expedição de 

alvará para levantamento dos valores depositados.

Assim, à SECRETARIA para:

1. EXPEDIR Alvará Judicial para levantamento dos valores depositados 

referentes ao RPV/Precatória;

 2. Após, intimar o nobre advogado pelo DJE;

3. Inexistindo requerimento, arquivar com as baixas de estilo

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 31387 Nr: 956-52.2008.811.0099

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA ALTO JURUENA LTDA EPP, 

MARIA ALMISA VIEIRA DE OLIVEIRA, SIDNEY GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9.659-B/MT

 Pelo exposto, à SECRETARIA para:1.ATUALIZAR a capa dos autos, 

EXCLUINDO as pessoas físicas do polo passivo;2.INTIMAR o requerido 

para ciência da audiência (por meio de seu advogado);3.DAR CIÊNCIA ao 

Ministério Público;4.CONSIGNE-SE que, nos termos do artigo 455 do CPC, é 

encargo do advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada 

acerca do dia, da hora e do local da audiência.Cotriguaçu/MT, 04 de abril 

de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 46671 Nr: 819-56.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Chernenko Nascimento Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Safra S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Micchel de Assis 

Magalhães - OAB:91.045, Paulo Robson Prati - OAB:13.083

 Processo nº 819-56.2017.811.0034

Código nº 46671

Vistos etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar nos 

autos o pagamento das parcelas e pagamento do seguro, conforme ficou 

determinado na decisão de Ref: 26.

 Certifique a existência de valores depósitos na Conta Única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso referente ao presente feito.

Certifique o decurso de prazo para apresentação de impugnação à 

contestação.

 Decorrido o prazo supra, conclusos os autos.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Dom Aquino/MT, 03 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54082 Nr: 550-80.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Ribeiro Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 550-80.2018.811.0034

Código 54082

VISTOS, etc.

 Cuida-se de ação de concessão de benefício assistencial (LOAS), 

ajuizada por TEREZINHA RIBEIRO NASCIMENTO, em face de Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, todos devidamente qualificados nos 

autos.

De elementar conhecimento que as petições iniciais deverão atender aos 

requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do novel Código de Processo 

Civil, a fim de que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e 

recebimento, promova o impulso necessário, de modo a formar a lide.

 Para tanto, deverá a parte autora atentar-se para o cumprimento de tais 

pressupostos, o que não é o caso dos autos.

Isto porque, após minuciosa análise dos autos, exsurge-se que malgrado 

haver declaração da Sr. Maria Paes Nascimento de que a requerente 

reside em imóvel rural, na região do Cinturão Verde, o comprovante 

apresentado encontra-se em nome da própria declarante, pessoa 

estranha à lide, bem como consta endereço diverso no documento de 

requerimento administrativo.

 Imperiosa, portanto, a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do 

supramencionado Codex, sob pena de indeferimento da mesma.

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, acostar aos autos comprovante de residência válido, sob 

pena de cancelamento da distribuição, indeferimento da inicial e, 

consequentemente, extinção do feito sem resolução do mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Dom Aquino – MT, 03 de abril de 2018.

Laura Dôrileo Cândido

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50734 Nr: 2536-06.2017.811.0034

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Teixeira Helena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Magna Lúcia de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2536-06.2017.811.0034

Código nº 50734

Vistos etc.
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RECEBO a emenda à inicial.

Trata-se de procedimento de jurisdição proposta por MARCELO TEIXEIRA 

HELENA, pugnando pela expedição de alvará para alienação de um 

veículo, motocicleta, de propriedade da de cujus, MAGNA LÚCIA DE 

OLIVEIRA, em que determinada a regularização do polo ativo da ação 

fazendo constar os herdeiros da falecida.

Pois bem.

De início, remeta os autos à distribuição a fim de que conste o nome dos 

herdeiros no polo ativo da ação.

Após, CERTIFIQUE-SE, a secretaria, eventual existência de processo de 

inventário da de cujus tramitando neste juízo.

Outrossim, OFICIE-SE à ANOREG/MT para que apresente a certidão de 

inexistência de testamento.

Intime-se a parte autora para juntar aos os documentos pessoais dos 

herdeiros.

Cumprida tais providências, COLHA-SE a manifestação ministerial.

Por fim, DEFIRO a gratuidade da justiça.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Dom Aquino/MT, 03 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 34912 Nr: 727-83.2014.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO VICENTE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA VIANA RIBEIRO - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:37840

 Processo nº 727-83.2014.811.0034

Código nº 34912

Vistos etc.

RECEBO a impugnação ao cumprimento de sentença de Ref: 66, eis que 

tempestiva.

Intime-se a parte exequente para, em 15 (quinze) dias, responder a 

presente Impugnação.

Com a resposta conclusos os autos.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Dom Aquino/MT, 03 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 42557 Nr: 909-98.2016.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 Processo nº 909-98.2016.811.0034

Código nº 42557

Vistos etc.

Cuida-se cumprimento de sentença intentado por Maria José Pereira em 

face de Instituo Nacional do Seguro Social - INSS em que, intimado o 

requerido apresentou Exceção de Pré-executividade (Ref: 70).

Pois bem.

No caso dos autos, nota-se que o cálculo já foi homologado pela decisão 

de Ref: 68, na data de 24.11.2017, sendo que exceção de 

pré-executividade aportou no sistema apolo em 23.10.2017, sendo juntada 

após o lançamento da decisão, na data de 24.11.2017.

 É sabido que exceção de pré-executividade, é matéria de ordem pública, 

podendo ser apreciada pelo Juiz a qualquer tempo, e versando a matéria 

sobre erro de cálculo do valor devido, RECEBO A EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE, e determino seja intimada a parte excepta, para 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

 De consequência, REVOGO o despacho de Ref: 68.

Por fim, atente-se a Secretaria para a correta juntada das peças 

processuais, de modo a não causar prejuízo aos jurisdicionados e tumulto 

processual.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Dom Aquino/MT, 03 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54213 Nr: 600-09.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDA HELENA PEREIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 600-09.2018.811.0034

Código nº 54213

Vistos etc.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§3º do Art. 109 da Constituição Federal.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do NCPC, 

assim como foi observada a determinação posta no Art. 320 do mesmo 

diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no Art. 330 do 

NCPC, com fundamento no disposto no Art. 334 do mesmo codex, RECEBO 

a petição inicial.

Desde já, defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do Art. 98 do Novo Código de Processo Civil.

Em termos de prosseguimento, considerando o Ofício Circular da 

AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, em consta orientação dos Procuradores 

Federais pela não realização de acordos em audiência de conciliação, bem 

como ante a impossibilidade de locomoção dos mesmos para as 

audiências de conciliação devido ao grande número de demandas em 

várias Cidades do Estado, CITE-SE o réu, por remessa postal, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – 

dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para impugnar, no prazo 

legal.

Após, conclusos.

Às Providências.

Dom Aquino/MT, 03 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53709 Nr: 371-49.2018.811.0034

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DFdL, MVSG, MHSGH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO VINICIUS DE MORAES - 

OAB:19046/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Processe-se o feito em segredo de justiça, conforme recomenda o artigo 

189, inciso II, do CPC.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC.

 Não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com 
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fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial 

de cumprimento de sentença e sua emenda.

Comprovada a hipossuficiência da parte exequente, defiro a concessão 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita, com fundamento no art. 

5º, inciso LXXIV, da CF e art. 98 do CPC.

Intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito 

exequendo, acrescido de custas, se houver (art. 523, caput, CPC).

Advirta-se o executado que não sendo efetuado o pagamento voluntário 

no prazo acima assinalado, o débito será acrescido de dez por cento e, 

também, de honorários advocatícios de dez por cento, conforme previsão 

do § 1º, do art. 523 do CPC.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, expeça-se mandando de 

penhora e avaliação para a expropriação de bens do executado, 

arrestando-se tantos bens quantos bastem para o pagamento do débito 

(art. 523, § 3º, CPC), e oficie-se o Cartório competente desta Comarca, 

para promover o protesto, bem assim os órgãos de proteção ao crédito 

SCPC e SERASA para negativação do nome do executado, 

encaminhando-se em anexo aos respectivos ofícios a serem expedidos, 

cópia do pronunciamento judicial a ser protestado, bem assim, cópia da 

planilha do débito atualizado para constar no protesto, devendo ser 

informado a este juízo o cumprimento desta determinação, devendo a 

contadoria confeccionar o cálculo devidamente corrigido.

 Advirta-se o executado de que a impugnação poderá ser oferecida em 15 

(quinze) dias, a contar do decurso do prazo para o pagamento voluntário 

do débito, nos termos art. 525 do CPC.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Dom Aquino/MT, 03 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30515 Nr: 294-50.2012.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alfredo Leandro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - 

Rondonópolis-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Guizzardi - Procurdor 

Federal do INSS - OAB:

 Processo nº 294-50.2012.811.0034 (Código 30515)

VISTO,

 Cuida-se de execução de sentença movida por ALFREDO LEANDRO DA 

SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

O título executivo (acordão) está acostado às fls. 90/91 sendo que a parte 

executada, devidamente intimada acerca do cumprimento de sentença, 

opôs embargos à execução, os quais foram julgados procedentes, cuja 

cópia da sentença fora transladada para estes autos e encartada às fls. 

109/112.

Consectário lógico, as requisições de pagamento foram expedidas às fls. 

121/122, sendo os respectivos valores depositados em conta 

remunerada, conforme informado posteriormente.

Adiante, expediram-se os alvarás para levantamento dos valores, os 

quais foram repassados à parte exequente, consoante recibo em fls. 136.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, consoante assinatura de recebimento.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTO o 

presente feito, no tocante à execução inicial, consoante regra ínsita ao 

artigo 924, II, do Novo Código Processual Civil.

P.R.I.

 Com o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos ao arquivo com as 

baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Dom Aquino/MT, 03 de outubro de 2017.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

Juizado Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-50.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PEREIRA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO Número do Processo: 

1000288-50.2017.8.11.0034 REQUERENTE: PEDRO PEREIRA DE MATOS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. PEDRO PEREIRA DE 

MATOS opôs embargos declaratórios (ID n. 12037765) contra a r. 

sentença (ID n. 11965921) apontando existência de contradição e 

obscuridade. Vieram os autos conclusos. DECIDO Em que pese o manejo 

da peça recursal (ID n. 12037765), não resta configurada qualquer das 

hipóteses do Art. 1.022, do NCPC. Por amor ao debate, é de se dizer que 

os embargos declaratórios não servem ao fim pretendido. Na verdade, 

pretende a embargante obter novo pronunciamento rediscutindo questão 

já apreciada e decidida, objetivando modificar a sentença a seu favor, o 

que não é admissível. Nessa linha: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

VÍCIOS INEXISTENTES - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – 

DESPROVIMENTO "Os embargos de declaração são instrumento 

integrativo da decisão judicial quando presentes omissão, contradição, 

obscuridade ou erro material. (...) A pretensão do embargante demandaria, 

de forma induvidosa, o revolvimento dos fatos e fundamentos constantes 

dos autos, o que desborda da finalidade proposta pelos embargos de 

declaração. (...)" (EDcl no AREsp 15.180/PR, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 10/05/2013). 

"Os embargos declaratórios, mesmo manejados com o propósito de 

prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não 

ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua interposição" (EDcl no 

REsp 867.128/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 17/02/2011, DJe 11/04/2011)(ED 156747/2014, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

27/01/2015, Publicado no DJE 05/02/2015)(destaquei). Ora, a r. sentença 

observou a situação verificada nos autos, qual seja, ante a juntada do 

contrato assinado pela parte autora, foram julgados improcedentes os 

pedidos iniciais ante a comprovação da legitimidade do débito. Ante o 

exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, por tempestivos 

(ID n. 12047565), e, no mérito, REJEITO-OS, por não restar configurado 

qualquer das hipóteses do Art. 1.022, do NCPC. Deve, assim, permanecer 

a r. sentença (ID n. 11965921) tal como foi lançada. Certificado o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. Às providências. RAYSSA 

DUARTE MARQUES CABRAL Juíza Leiga Vistos etc. Homologo a sentença 

da Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se. Dom Aquino/MT, 04 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido 
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Juíza de Direito, em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000303-19.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO Número do Processo: 

1000303-19.2017.8.11.0034 REQUERENTE: AMANDA SILVA LIMA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. AMANDA SILVA LIMA opôs embargos 

declaratórios (ID n. 12038682) contra a r. sentença (ID n. 11962650) 

apontando existência de contradição e omissão. Vieram os autos 

conclusos. DECIDO Em que pese o manejo da peça recursal (ID n. 

12038682), não resta configurada qualquer das hipóteses do Art. 1.022, 

do NCPC. Por amor ao debate, é de se dizer que os embargos 

declaratórios não servem ao fim pretendido. Na verdade, pretende a 

embargante obter novo pronunciamento rediscutindo questão já apreciada 

e decidida, objetivando modificar a sentença a seu favor, o que não é 

admissível. Nessa linha: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - VÍCIOS 

INEXISTENTES - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – DESPROVIMENTO 

"Os embargos de declaração são instrumento integrativo da decisão 

judicial quando presentes omissão, contradição, obscuridade ou erro 

material. (...) A pretensão do embargante demandaria, de forma 

induvidosa, o revolvimento dos fatos e fundamentos constantes dos 

autos, o que desborda da finalidade proposta pelos embargos de 

declaração. (...)" (EDcl no AREsp 15.180/PR, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 10/05/2013). 

"Os embargos declaratórios, mesmo manejados com o propósito de 

prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não 

ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua interposição" (EDcl no 

REsp 867.128/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 17/02/2011, DJe 11/04/2011)(ED 156747/2014, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

27/01/2015, Publicado no DJE 05/02/2015)(destaquei). Ora, a r. sentença 

observou a situação verificada nos autos, qual seja, ante a juntada do 

contrato assinado pela parte autora, foram julgados improcedentes os 

pedidos iniciais ante a comprovação da legitimidade do débito. Ante o 

exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, por tempestivos 

(certidão - ID n. 12047818), e, no mérito, REJEITO-OS, por não restar 

configurado qualquer das hipóteses do Art. 1.022, do NCPC. Deve, assim, 

permanecer a r. sentença (ID n. 11962650) tal como foi lançada. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. Às 

providências. Submeto à apreciação da Douta Juíza de Direito, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. RAYSSA DUARTE MARQUES CABRAL 

Juíza Leiga Vistos etc. Homologo o projeto de sentença da Juíza Leiga, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Dom 

Aquino/MT, 04 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000330-02.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO Número do Processo: 

1000330-02.2017.8.11.0034 REQUERENTE: ANTONIO RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. ANTONIO 

RODRIGUES DA SILVA opôs embargos declaratórios (ID n. 12039358) 

contra a r. sentença (ID n. 11968162) apontando existência de 

contradição e omissão. Vieram os autos conclusos. DECIDO Em que pese 

o manejo da peça recursal (ID n. 12039358), não resta configurada 

qualquer das hipóteses do Art. 1.022, do NCPC. Por amor ao debate, é de 

se dizer que os embargos declaratórios não servem ao fim pretendido. Na 

verdade, pretende a embargante obter novo pronunciamento rediscutindo 

questão já apreciada e decidida, objetivando modificar a sentença a seu 

favor, o que não é admissível. Nessa linha: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- VÍCIOS INEXISTENTES - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – 

DESPROVIMENTO "Os embargos de declaração são instrumento 

integrativo da decisão judicial quando presentes omissão, contradição, 

obscuridade ou erro material. (...) A pretensão do embargante demandaria, 

de forma induvidosa, o revolvimento dos fatos e fundamentos constantes 

dos autos, o que desborda da finalidade proposta pelos embargos de 

declaração. (...)" (EDcl no AREsp 15.180/PR, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 10/05/2013). 

"Os embargos declaratórios, mesmo manejados com o propósito de 

prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não 

ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua interposição" (EDcl no 

REsp 867.128/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 17/02/2011, DJe 11/04/2011)(ED 156747/2014, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

27/01/2015, Publicado no DJE 05/02/2015)(destaquei). Ora, a r. sentença 

observou a situação verificada nos autos, qual seja, ante a juntada do 

contrato assinado pela parte autora, foram julgados improcedentes os 

pedidos iniciais ante a comprovação da legitimidade do débito. Ante o 

exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, por tempestivos 

(certidão - ID n. 12047934), e, no mérito, REJEITO-OS, por não restar 

configurado qualquer das hipóteses do Art. 1.022, do NCPC. Deve, assim, 

permanecer a r. sentença (ID n. 11968162) tal como foi lançada. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. Às 

providências. Submeto à apreciação da Douta Juíza de Direito, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. RAYSSA DUARTE MARQUES CABRAL 

Juíza Leiga Vistos etc. Homologo o projeto de sentença da Juíza Leiga, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Dom 

Aquino/MT, 04 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-88.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM DESIDERIO FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO Número do Processo: 

1000279-88.2017.8.11.0034 REQUERENTE: CARMEM DESIDERIO 

FIGUEIREDO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Dispenso o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Embargos de Declaração interposto pela parte reclamada tendo em vista 

descontentamento com a sentença exarada. Alega a embargante que a 

decisão foi equivocada, o que levou a prolação de sentença omissa. 

Nesse passo, urge evidenciar a regra processual em espécie na lei 

9.095/95 e no Novo CPC: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra 

sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. 

Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Há de se diferenciar 

ausência de produção de provas pela parte reclamada quanto a existência 

de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor de 
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ausência de motivação. In casu, verifica-se que inexiste qualquer 

omissão, contradição ou obscuridade na sentença objurgada. Logo, não 

há que se falar em acolhimento de embargos de declaração, mormente 

quando o objetivo não é sanar irregularidades contidas na sentença, mas 

sim alterar o julgado. De fato, não há razão ao embargante em seus 

argumentos, posto que é nítida a intenção de modificação do julgado com a 

apresentação de novas provas (gravação telefônica), nesta fase do 

processo, o que é inadmissível. Observo, ainda que não há que se falar 

em cerceamento de defesa, posto que este ato se destina sim a produção 

de provas de fatos, o que não é o caso dos autos, tanto que a prova 

documental era possível de ser produzida pelo embargante, sendo que o 

fez, porém em momento inadequado. Ora, não se pode confundir as 

hipóteses previstas na legislação para apresentação de embargos de 

declaração, até por que não tem o condão de alterar a sentença, mas 

apenas corrigir erros evidentes, o que não se vislumbra no caso em 

espeque. Assim, não pode se valer do instituto dos embargos para tal 

finalidade, notadamente quando é impertinente a juntada de novas provas, 

inclusive em fase de recurso de embargos de declaração. Portanto, não 

há que se falar em omissão a ser sanada, quando evidente o propósito do 

embargante em questionar decisão que lhe foi desfavorável, posto que 

não foi capaz de produzir as provas que lhe eram cabíveis, o que foi bem 

consignado na sentença objurgada. Desta forma, tenho pela manutenção 

da sentença atacada por todos os seus fundamentos. Diante do exposto, 

conheço dos presentes embargos, eis que são tempestivos (certidão – ID 

n. 12067378) mas os rejeito, por entender inexistentes na espécie, as 

hipóteses legalmente admitidas para o manejo destes (obscuridade, 

ambiguidade, contradição ou omissão), ex vi do disposto no artigo 1.022 

do Novo Código de Processo Civil, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado. À consideração da Excelentíssima 

Juíza de Direito para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. 

RAYSSA DUARTE MARQUES CABRAL Juíza Leiga Vistos etc. Homologo o 

projeto de sentença da Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Dom Aquino/MT, 04 de abril de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000324-92.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES APARECIDO GONCALVES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO Número do Processo: 

1000324-92.2017.8.11.0034 REQUERENTE: JAMES APARECIDO 

GONÇALVES LEITE REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

JAMES APARECIDO GONÇALVES opôs embargos declaratórios (ID n. 

12086481) contra a r. sentença (ID n. 11966798) apontando existência de 

contradição e omissão. Vieram os autos conclusos. DECIDO Em que pese 

o manejo da peça recursal (ID n. 12086481), não resta configurada 

qualquer das hipóteses do Art. 1.022, do NCPC. Por amor ao debate, é de 

se dizer que os embargos declaratórios não servem ao fim pretendido. Na 

verdade, pretende a embargante obter novo pronunciamento rediscutindo 

questão já apreciada e decidida, objetivando modificar a sentença a seu 

favor, o que não é admissível. Nessa linha: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- VÍCIOS INEXISTENTES - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – 

DESPROVIMENTO "Os embargos de declaração são instrumento 

integrativo da decisão judicial quando presentes omissão, contradição, 

obscuridade ou erro material. (...) A pretensão do embargante demandaria, 

de forma induvidosa, o revolvimento dos fatos e fundamentos constantes 

dos autos, o que desborda da finalidade proposta pelos embargos de 

declaração. (...)" (EDcl no AREsp 15.180/PR, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 10/05/2013). 

"Os embargos declaratórios, mesmo manejados com o propósito de 

prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não 

ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua interposição" (EDcl no 

REsp 867.128/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 17/02/2011, DJe 11/04/2011)(ED 156747/2014, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

27/01/2015, Publicado no DJE 05/02/2015.(destaque inserido) Ora, a r. 

sentença observou a situação verificada nos autos, qual seja, ante a 

juntada do contrato assinado pela parte autora, foram julgados 

improcedentes os pedidos iniciais ante a comprovação da legitimidade do 

débito. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, 

por tempestivos (certidão - ID n. 12086481), e, no mérito, REJEITO-OS, por 

não restar configurado qualquer das hipóteses do Art. 1.022, do NCPC. 

Deve, assim, permanecer a r. sentença (ID n. 11966798) tal como foi 

lançada. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. 

Intimem-se. Às providências. Submeto à apreciação da Douta Juíza de 

Direito, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. RAYSSA DUARTE 

MARQUES CABRAL Juíza Leiga Vistos etc. Homologo o projeto de 

sentença da Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se. Dom Aquino/MT, 04 de abril de 2018. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito, em Substituição Legal

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80678 Nr: 1585-29.2017.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO REDEL, SIEGFRIED REDEL, DORA 

MARTIN REDEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, nos termos da nova regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79410 Nr: 777-24.2017.811.0093

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE EMIDIO DIAS CARVALHO, MARIA 

CAROLINA PINTO COELHO CARVALHO, ESPOLIO DE MARIO AMATO, 

ROGERIO PINTO COELHO AMATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 4 VENTOS AGROINDUSTRIAL S/A, Levy Dias 

Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo A. Segato - 

OAB:13.546, Octaviano Bazilio Duarte Filho - OAB:173.448 OAB/SP, 

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES - OAB:13906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO NOGUEIRA 

JUNIOR - OAB:10425/O, LEVY DIAS MARQUES - OAB:5828

 Vistos, etc.

Trata-se de ofício nº 55/2018 encaminhado pela oficiala titular do CRI, 

requisitando esclarecimentos acerca do alcance da suspensão dos atos 

administrativos constantes na Decisão de fls. 167/167v. Relata que reside 

dúvida acerca dos atos que eventualmente podem ser praticados.

Assim, diante das dúvidas, esclareço que a suspensão com relação aos 

atos a serem praticados pelo CRI limita-se à Averbação do 

georreferenciamento, cabendo aos demais órgãos também oficiados a 

suspensão dos demais atos administrativos mencionados na Decisão.

Serve o presente Despacho como Oficio, devendo a Secretaria comunicar 

a Oficiala Titular do CRI com URGÊNCIA.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 81636 Nr: 2172-51.2017.811.0093

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMÍNIA PASSADOR, MARIA PASSADOR 

VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEANDRO CLEVES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:9811/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, nos termos da nova regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

Comarca de Guarantâ do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 08/2018/DF

Designa o servidor Adão Duarte de Oliveira em substituição ao cargo de 

Gestor Judiciário ocupado pelo servidor Loir Fábio da SIlva.

Excelentíssimo Senhor DIEGO HARTMANN M.M. Juiz de Direito e Diretor do 

Fórum da Comarca de Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais etc...

CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa n°. 005/2008/DGTJ, de 

05.08.2008, que normatiza o pagamento das substituições de servidores 

durante o afastamento dos titulares dos cargos;

CONSIDERANDO que o servidor Loir Fábio da Silva, Analista Judiciário, 

Matrícula 12174, designado para exercer a função Judiciário, 

encontrar-se-á afastado no período de 26/02/2018 a 07/03/2018 (10 dias), 

em gozo de suas férias;

RESOLVE:

Designar o servidor Adão Duarte de Oliveira, Auxiliar Judiciário, matrícula 

4985, para exercer a função de Gestor Judiciário Substituto, no período de 

26/02/2018 a 07/03/2018 (10 dias).

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

Publique-se. Cumpra-se. Guarantã do Norte-MT, 23 de fevereiro de 2018.

DIEGO HARTMANN. Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 012/2018

Designa a servidora Lívia Carla dos Santos Amorim para substituir a 

Distribuidora, Contadora/Partidora Cristiane Duarte Schmitz.

O Excelentíssimo Senhor DIEGO HARTMANN – Juiz de Direito Diretor do 

Foro da Comarca de Guarantã do Norte/MT – no uso de suas atribuições 

legais;

CONSIDERANDO que a servidora Cristiane Duarte Schmitz, mat. 27319, 

Distribuidora da Comarca de Guarantã do Norte, estará afastada de suas 

funções pelo período de 02/04 à 16/04/2018, devido a período de férias, 

retornando à suas funções no dia 07/04/2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar a servidora Lívia Carla dos Santos Amorim, matrícula 

32717, Gestora Geral desta Comarca para exercer o cargo de 

Distribuidora substituta, pelo período de 02 à 16/04/2018, durante o 

afastamento da titular, sem prejuízo de sua função.

Art. 2º - Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

Publique-se. Arquive-se na Diretoria do Foro.

Cumpra-se. Guarantã do Norte-MT, 27 de março de 2018.

DIEGO HARTMANN. Juiz de Direito Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 84077 Nr: 69-31.2013.811.0087

 AÇÃO: Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA MARIA DE JESUS, REGINA RAQUEL DE LIMA 

SCHMIDEL, DAVID VIEIRA LIMA, FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA NETO, 

MARIA APARECIDA DE LIMA ALVES, JOSE VITOR DE LIMA, João Marcelo 

de Lima, ANTONIO ROBERTO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOAO BATISTA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:AOB/MT 7.504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelos autores com viso a 

sanar omissão consistente na falta de nomeação de perito para proceder 

à avaliação dos bens objeto do inventário.

Pois bem.

Os embargos são tempestivos, por isso deles conheço.

No mérito, razão assiste aos embargantes.

De fato a sentença embargada deixou de resolver a questão acerca da 

avaliação dos bens deixados pelo instituidor da herança.

Assim, ANULO a sentença de folhas 91/92 e determino que a avaliação 

dos bens do espólio seja efetuada por oficial de justiça avaliador, dado 

que o encargo dispensa o conhecimento específico de matéria de alta 

indagação, sendo, além de desnecessário, demasiadamente dispendioso o 

custeio de perito judicial para tal finalidade.

Realizada a avaliação, dê-se vista às partes para manifestação e 

voltem-me conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 38185 Nr: 383-79.2010.811.0087

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Antonio Pavan, Gladis Eulália Pavan Gessel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO SINÉZIO COGHI, MARIA NEUZA LESSI 

COGHI, ADEMIR MARQUES VENTURA, NEUSA GARCIA VENTURA, Antonio 

Fernandes da Silva, Sirlene de Jesus Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielle Bueno F. Navarini - 

OAB:13.064 OAB/MT, Sirlene de Jesus Bueno - OAB:6697/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem acerca da proposta de honorários, no prazo comum de 5 

(cinco) dias e em sendo aceita,realize o depósito em juízo do valor 

correspondente a 50% do valor da perícia, para cada parte, conforme 

determina o artigo 95 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90370 Nr: 2591-94.2014.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diones Schafraski Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelita Kemper - 

OAB:15.090

 Intimação da parte ré para apresentação de memoriais finais escritos no 

prazo de 5 (cinco) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41917 Nr: 1297-12.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 
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OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifico que o requerente devidamente intimado 

para carrear aos autos o procedimento administrativo, no prazo de 5 

(cinco) dias, não o fez.

Em que pese o patrono do requerente haver se manifestado quanto à 

concessão de prazo para juntada do requerimento administrativo, isto se 

deu em janeiro de 2017, e passados mais de um ano da referida 

determinação, bem como da requisição, observo que a parte-autora não 

logrou demonstrar o prévio e indispensável requerimento administrativo 

junto à autarquia previdenciária.

Cediço que o interesse de agir, como uma das condições de 

procedibilidade da ação, resulta da conjugação do binômio 

utilidade-necessidade. Se de um lado a ação deve ser útil ao extravaso da 

pretensão autoral, deve ela ser necessária.

Ora, no caso sob julgamento, em razão da ausência de requerimento 

administrativo, não se visualiza a necessidade de manejo da ação judicial. 

Isso porque, a postulação administrativa pode vir a culminar no 

deferimento do benefício previdenciário que ora se postula, evitando o uso 

da desgastante, lenta e cara máquina judiciária.

Assim, com assento na jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal 

Federal e do Superior Tribunal de Justiça, tenho como indispensável o 

prévio requerimento administrativo para a perfeição da condição da ação 

consistente no interesse de agir, nos termos do que dispõe os artigos 17, 

485, inciso VI, e 330, inciso III do CPC.

Dessarte, forte no art. 485, VI, combinado com o art. 330, III, ambos do 

CPC, INDEFIRO a petição inicial e julgo extinto o feito sem resolução de 

mérito.

Intime-se.

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41978 Nr: 1358-67.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDNA, KALINE KELLE PALARES DO NACIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos para:a) 

determinar que o INSS, no prazo de 30 (trinta) dias, CONCEDA o benefício 

de PENSÃO POR MORTE à KAROLAINE DO NASCIMENTO ANTUNES, nos 

moldes do art. 74 e seguintes, da Lei 8.213/91, a contar de 11.10.2011, 

com RMI e RMA a serem calculadas pelo INSS, até a data da concessão 

administrativa, 19.03.2017.b) condenar o INSS a pagar à parte autora as 

parcelas vencidas, verificadas mês a mês, excluídas as parcelas 

prescritas (aquelas que precederam os 5 anos anteriores à propositura da 

presente ação). Declarada pelo Supremo Tribunal Federal a 

inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada 

pela Lei nº 11.960/2009, os juros moratórios devem ser equivalentes aos 

índices de juros aplicáveis à caderneta de poupança (STJ, REsp 

1.270.439/PR, 1ª Seção, Relator Ministro Castro Meira, 26/06/2013). No 

que tange à correção monetária, permanece a aplicação da TR, como 

estabelecido naquela lei, e demais índices oficiais consagrados pela 

jurisprudência.Autarquia isenta de custas, na forma da Lei Estadual 

7.603/2001.Fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor das 

prestações vencidas, na forma do art. 85, parágrafo 3º, inciso I, do Código 

de Processo Civil vigente.Requisite a SECRETARIA o cumprimento da 

presente decisão ao Gerente Executivo do INSS da 

Comarca.Intimem-se.Decorrido o prazo, com ou sem recurso, remetam-se 

os autos ao e. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em razão da 

remessa necessária, nos termos do art. 496, parágrafo 1º do CPC/2015.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 89483 Nr: 1993-43.2014.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aleir de Souza Clementino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal em face de ALEIR DE SOUZA CLEMENTINO, a fim de 

DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado referente ao crime 

descrito no artigo 330 do Código Penal e CONDENÁ-LO pela prática dos 

crimes definidos no artigo 14 da Lei nº. 10.826/03, artigo 306 do Código de 

Trânsito Brasileiro e artigo 333 do Código Penal, bem como, ABSOLVÊ-LO, 

forte no art. 386, VI, do CPP, da imputação da prática da conduta tipo 

previsto no artigo 329 do Código Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 28663 Nr: 124-89.2007.811.0087

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRdS, FJdSS, WLdSS, ACS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso da Silva Labres - 

OAB:26.969-OAB/PR, JOSÉ CLARET DE ALMEIDA MARQUES - 

OAB:46998/PR, Silvio da Silva - OAB:3.685-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se ação de inventário aberta por MARINETE ROSA DOS SANTOS e 

demais herdeiros do falecido WALMIR SCHMITT.

Às folhas 63/66 o herdeiro Fábio Júnior dos Santos Schmitt impugnou a 

nomeação da inventariante bem como aduziu erros e omissões quanto à 

declaração de bens.

Às folhas 80/86 os herdeiros requerem a conversão da ação de inventário 

em arrolamento, ante ao fato de inexistir herdeiro menor ou ausente, bem 

assim a homologação do plano de partilha amigável.

À exceção da herdeira Adriana Cunha Schimitt, todos os demais 

herdeiros, assim como a meeira, anuíram com a conversão do inventário 

em arrolamento e também entabularam acordo quanto à disposição final 

dos bens do espólio.

 Não obstante a herdeira Adriana Cunha Schimitt não tenha anuído 

expressamente com o plano de partilha amigável, é certo que fora 

devidamente intimada para manifestar-se sobre ele, optando, no entanto, 

em permanecer silente, o que faz pressupor sua anuência, nos termos do 

art. 111 do Código Civil.

Assim, sendo os herdeiros capazes e bem representados, não havendo 

no plano de partilha amigável qualquer ilicitude, abusividade a ensejar o 

reconhecimento de patente nulidade, nos termos do art. 659 do CPC, 

HOMOLOGO o plano de partilha amigável apresentado às folhas 80/86 em 

relação aos bens deixados por WALMIR SCHMITT.

Por conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito, na 

forma do que determina o art. 487, inciso I, do CPC.

Custas e processuais pelos requerentes. Sem honorários de 

sucumbência.

Transitada em julgado a presente decisão, pagas as custas finais, 

expeça-se o FORMAL DE PARTILHA, nos moldes do que determina o art. 

659, parágrafo 2º do CPC.

As custas processuais deverão incidir sobre o valor atribuído aos bens 

pelos herdeiros.

Expedido o formal de partilha, arquivem-se com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114198 Nr: 1468-22.2018.811.0087

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Guilherme Viana de Souza Marques, Malaya Lounge & 

Pub

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Caetano da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erli Henrique Garcia - 

OAB:OAB/MT 20.979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime a parte autora para que proceda com a emenda da inicial, 

carreando aos autos os documentos pessoais do autor, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento.
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 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86180 Nr: 2092-47.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleide Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:OAB/MT 15.523/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos para:a) DETERMINAR ao 

INSS que CONCEDA o benefício de auxílio-doença NB. 603.374.983-2 a 

CLEIDE MARIA DA SILVA (CPF 002.492.801-16), com data do início do 

benefício – DIB - em 20.01.2014, com RMI e RMA a serem calculadas pela 

autarquia previdenciária, na forma do art. 29, inciso II, da LBPS, com DIP a 

contar da intimação da presente decisão.b) Na forma do art. 311 do 

Código de Processo Civil vigente, estando evidenciado o direito da parte 

autora, CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA e determinar que o INSS, no 

prazo de 30 (trinta) dias, IMPLANTE o benefício de AUXÍLIO-DOENÇA em 

favor da parte autora; c) CONDENAR o INSS a PAGAR à parte autora as 

parcelas vencidas, verificadas mês a mês, excluídas as parcelas 

prescritas (aquelas que precederam os 5 anos anteriores à propositura da 

presente ação), acrescidas de juros moratórios e correção monetária, a 

contar da citação. Nos termos do que decidido pelo STF no julgamento do 

Recurso Extraordinário n. 870947, os juros deverão ser calculados com 

aplicação do índice de remuneração da poupança (TR) e a correção 

monetária pelo IPCA-E.Fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o 

valor das prestações vencidas, na forma do art. 85, parágrafo 3º, inciso I, 

do Código de Processo Civil vigente.Requisite a SECRETARIA o 

cumprimento da presente decisão ao Gerente Executivo do INSS da 

Comarca, sob pena de multa pessoal que desde já fixo em R$ 2.000,00 

(dois mil Reais).Autarquia isenta de custas, na forma da Lei Estadual 

7.603/2001.Apesar de tratar-se de sentença ilíquida, percebe-se 

nitidamente que o valor do proveito econômico não superará os mil 

salários mínimos, de forma que, forte no disposto no art. 496, parágrafo 

3º, inciso I, do CPC, está DISPENSADO O REEXAME 

NECESSÁRIO.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90475 Nr: 2677-65.2014.811.0087

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Russy Maiara Pesovento 

Teixeira - OAB:OAB/MT-16048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio da Silva - OAB:3.685-A 

OAB/MT

 Designo audiência de instrução para a data de 02.05.2018, às 16h00min.

As testemunhas deverão comparecer independentemente de intimação, 

sob pena de preclusão.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86895 Nr: 317-60.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicente Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:14.068-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de maio de 

2018 às 16h30min, devendo as partes e suas respectivas testemunhas 

comparecerem independentemente de intimação.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86896 Nr: 318-45.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabete Bastos Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:14.068-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de maio de 

2018 às 16h30min, devendo as partes e suas respectivas testemunhas 

comparecerem independentemente de intimação.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 31123 Nr: 30-10.2008.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA - Inst. Bras.do Meio Ambiente e dos Rec. Nat. 

Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elenir Ribas Landin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO JOSÉ NUNES FERREIRA 

- OAB:13832/MT

 Intimação da parte requerida para recolhimento das custas finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41120 Nr: 499-51.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Jurandir Cesar Ferreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMAVERA ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruy Barbosa Marinho Ferreira - 

OAB:OAB-MT 3.596-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA SILVA RIBEIRO - 

OAB:13.240, Ronaldo Pires de Andrade - OAB:7994-A/MT

 Dessa forma, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

exordial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno o requerente em 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre 

o valor da causa.Intimem-se.Extrai-se cópia dos autos e encaminhe-se à 

SEMA e ao Ministério Público para que, sendo o caso, tomem as medidas 

cabíveis quanto à exploração irregular de Área de Preservação 

Permanente.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

e arquive-se com as baixas necessárias. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-54.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ENIR FARIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

CERLI TITON MARTENDAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA PALOMA BUSATO OAB - MT11775 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado para comparecer 

à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 18/04/2018 às 09:00 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-61.2018.8.11.0087
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Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA AMORIM DE GOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado para comparecer 

à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 18/04/2018 às 11:00 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-46.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA TAINARA MARTINS MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado para comparecer 

à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 18/04/2018 às 11:20 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-31.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

DENIVALDO ALVES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado para comparecer 

à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 18/04/2018 às 11:40 

horas.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 3346 Nr: 692-11.2000.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte Alves Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sussumo Sato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:MT- 19.081-A, Karine Fagundes Garcia Duarte Alves Pinto - 

OAB:6294-A/MT, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Jesus Custódio - 

OAB:3.727

 Autos n° 692-11.2000.811.0036 (3346)

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

Ciente da petição da parte exequente às fls. 273, contudo devido a 

urgência da realização da hasta pública prevista nos autos em apensos 

de cód. 2907, designada para hoje a tarde, 03/04/2018, AGUARDE-SE a 

realização do referido leilão, após voltem os autos conclusos para análise 

do mérito da referida petição.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 03/04/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54525 Nr: 128-02.2018.811.0036

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina Ferreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviani Mantovani Carrenho 

Bertoni - OAB:8308-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Nunes ArakaKi - 

OAB:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias apresentar Réplica à Contestação de Ref. 12.

Guiratinga - MT, 3 de abril de 2018.

Analista Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14764 Nr: 835-82.2009.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Luiz Soares da Silva, Espólio de 

Adão Altino Goulart

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Paulo Zambruim 

Mendonça - OAB:6576, Nilton Massaharu Mural - OAB:16783, Vlamir 

Marcos Grespan Junior - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-B, Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 Autos n° 835-82.2009.811.0036 (14764)

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos etc.

CIENTE da apresentação dos embargos de terceiros protocolizado por G. 

E. GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA (fls. 290/432), contudo nos termos do art. 

676 do NCPC, a presente peça deverá ser distribuída em apartado a este 

feito executivo.

1) Dessa forma, DESENTRANHEM-SE destes autos a petição de embargos 

de terceiros (fls. 290/432) e REALIZE A DISTRIBUIÇÃO deles EM APENSO 

à presente execução de título extrajudicial, atribuindo lhes um código 

processual, para que sejam devidamente processados e julgados, após 

voltem esses autos conclusos.

2) Nesse sentido, diante do risco de perecimento de direito de propriedade 

de terceiro de boa-fé, com a arrematação do bem penhorado neste feito 

executivo, julgo razoável SUSPENDER os efeitos da decisão de fl. 

241/242, a qual determinou a realização de Leilão do imóvel penhorado, 

por consequência, DETERMINO a retirada do bem penhorado nestes autos 

da lista de arrematação em hasta pública designada para o período da 

tarde deste dia (03/04/2018).

3) Por fim, esclareço que o pedido liminar exposto nos embargos de 

terceiros, será julgado quando houver a referida distribuição, 

apensamento e voltar os autos conclusos, conforme já determinado.

4) Dando continuidade ao presente feito executivo, INTIMEM-SE as partes, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do processo 

sem resolução do mérito e preclusão de direitos.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 03/04/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35215 Nr: 1467-35.2014.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Alves Ferreira, Ivonilde Pereira Loiola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rodrigo de Souza 

Pinto - Defensor Público - OAB:19318/O, Edvaldo de Almeida Filho - 

OAB:16010

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a defesa do réu Orlando Alves Ferreira para, 
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no prazo legal, manifestar acerca da Certidão de Oficial de Justiça de Ref. 

118. Guiratinga - MT, 3 de abril de 2018.

Analista Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 40377 Nr: 266-37.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerçon Vieira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 40377

 Vistos etc.

Intime-se a autarquia para que no prazo de 10(dez) dias implante o 

benefício ou comprove que já o fez sob pena de elevação da multa 

anteriormente arbitrado para R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de 

descumprimento.

Cumpra-se com a urgência que o caso requer.

Às providencias.

 Guiratinga/MT, 03 de abril de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2909 Nr: 293-79.2000.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sussumo Sato, Mitiko Yamakiohi Sato, Thiyoshi 

Sato, Osumo Sato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:MT- 19.081-A, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:MT 

14.258-A, Kelson Giordani Miranda da Silva - OAB:15.617, Sérvio 

Túlio de Barcelos - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adoniran Ribeiro de Castro - 

OAB:25751/PR, Gilmar Jesus Custódio - OAB:3.727

 Diante do exposto, INDEFIRO todos os requerimentos presentes no 

petitório de fls. 429/431 da parte executada, mantendo na integra os 

fundamentos e dispositivos da decisão de fls. 400/401v, de modo que a 

designação do leilão para o período da tarde deste dia (03/04/2018) 

deverá ocorrer normalmente, pois está em coerência com todos os 

ditames legais.Assim, CUMPRA-SE a serventia o que já foi determinado na 

decisão de fls. 400/401v.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Guiratinga-MT, 03/04/2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 39477 Nr: 11-79.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Feitosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 Autos nº 11-79.2016.811.036

Código: 39477

Ação Penal

Decisão

Vistos, etc.

Por ser tempestiva, e eivada dos pressupostos recursais, RECEBO a 

presente apelação de fls. 430/445 em seu efeito suspensivo (art.597 do 

CPP, primeira parte).

Já tendo o apelante apresentando suas razões recursais, intime-se o 

Apelado para que, no prazo legal, apresente suas contrarrazões.

Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as nossas homenagens, para apreciação do recurso 

interposto.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 03 de Abril de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2907 Nr: 291-12.2000.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sussumo Sato, Mitiko Yamakiohi Sato, Thiyoshi 

Sato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 14.258-A, Sérvio Túlio de Barcelso - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Jesus Custódio - 

OAB:3.727

 Autos n° 291-12.2000.811.0036 (2907)

Execução de Título Extrajudicial

Despacho.

Vistos etc.

Conforme certidão de fl. 322, foi protocolado uma petição nestes autos, 

contudo refere-se ao processo de Código 2909, de modo que o julgamento 

da referida petição será realizada no processo citado, de modo que neste 

presente feito não há nada que decidir.

Dessa forma, CUMPRA-SE a serventia inteiramente a decisão de fls. 

255/256, de modo que a designação do leilão para a tarde de hoje 

(03/04/2018) deverá ocorrer normalmente, pois está em coerência com 

todos os ditames legais.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga-MT, 03/04/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 3204 Nr: 575-20.2000.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edemar Oclides Krampe, Eduíno Krampe, 

Eliezer Alves de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Passinato 

Amorim - OAB:7542

 Autos n° 575-20.2000.811.0036 (3204)

Execução de Título Judicial

Decisão.

Vistos, etc.

CIENTE do Agravo de Instrumento interposto pela parte executada às fls. 

330/339.

Examinando as razões contidas no recurso apresentado, e, reapreciando 

a questão decidida às fls. 321/322, concluo que deve ser mantida a 

decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos, de modo que a 

DESIGNAÇÃO DO LEILÃO PARA O PERÍODO DA TARDE DESTE DIA 

(03/04/2018) DEVERÁ OCORRER NORMALMENTE, pois está em coerência 

com todos os ditames legais e não houve até o momento nenhuma decisão 

do Egrégio Tribunal de Mato Grosso determinando a sua suspensão.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 03/04/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38820 Nr: 1368-31.2015.811.0036
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonir Tedesco, Fernando Henrique Ribas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15217/O

 Processo nº: 1368-31.2015.811.0036

Código: 38820

Ação Penal

Despacho.

Vistos, etc.

Diante da desistência da oitiva da vítima João Pereira da Silva pelo 

Ministério Público, HOMOLOGO a desistência do “Parquet”.

No mais, tratando-se de testemunha em comum, INTIMA-SE a defesa para 

se manifestar se insiste na oitiva da testemunha. Se sim, que traga o 

endereço atualizado da testemunha no prazo de 05(cinco) dias sob pena 

de preclusão da prova testemunhal, com a vinda do endereço, EXPEÇA 

precatória.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 03 de Abril de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 9151 Nr: 414-97.2006.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilson Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cibele Silva Prietch - 

OAB:9.9947-B-MT, Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT, Murillo 

Espicalquis Maschio - OAB:9118-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Marçal Mendonça - 

OAB:3247/MT, Francineli Ferri Salvini - Procuradora Federal - 

OAB:66967, Procurador do INSS de roo - OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 9151

Vistos etc.

Tendo em vista o termo de revogação de procuração “ad judicia” de fl.197, 

determino que a intimação dos atos processuais a que se refere estes 

autos se deem só e tão somente em nome da advogada Dra. Cibele Prietch 

Pagno.

Assim, considerando as novas regras da Resolução 11/2014 do Tribunal 

Pleno, que regulamenta os depósitos judiciais do Poder Judiciário de MT, 

intime-se o ex procurador da parte autora, Sr. Murillo Espicalquis Maschio, 

para que acoste aos autos informações bancárias necessárias para a 

expedição do alvará eletrônico para que este, possa receber os valores 

devidos e discriminados, referente aos honorários contratuais.

Às providências.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 02 de abril de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47260 Nr: 695-67.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Artur Fontoura Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Filipak - 

OAB:11551/O-MT, Samara Dalla Costra Alves - OAB:19974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes para, no prazo legal, manifestarem 

acerca do Laudo Pericial de Ref. 43.

Guiratinga - MT, 3 de abril de 2018.

Analista Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 49907 Nr: 1978-28.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João de Souza Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviani Mantovani Carrenho 

Bertoni - OAB:8308-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE SOUSA - 

OAB:11319

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes para, no prazo legal, manifestarem 

acerca do laudo de Ref. 53.

Guiratinga - MT, 3 de abril de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41054 Nr: 413-63.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arceno Ferreira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviani Mantovani Carrenho 

Bertoni - OAB:8308-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora acerca da implantação do 

benefíco, conforme informação de Ref. 79. Guiratinga - MT, 3 de abril de 

2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50219 Nr: 2119-47.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Souza Silva, Amaury Junior Gomes 

Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arionaldo Madeira Costa - 

OAB:13075/MT, VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JÚNIOR - OAB:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo os casuísticos da parte ré acerca da 

sentença de Ref. 141.

Guiratinga - MT, 3 de abril de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47852 Nr: 1014-35.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cícero Feitosa da Silva, Helio Henrique de 

Souza Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno de Castro Silveira - 

OAB:16257, Fernando Ferreira da Silva - OAB:14924-O/MT, Rodolfo 

Pereira Fagundes - OAB:13.249-MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a defesa do réu Orlando Alves Ferreira para, 

no prazo legal, manifestar acerca da Certidão de Oficial de Justiça de Ref. 

118.

Guiratinga - MT, 3 de abril de 2018.
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Analista Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47852 Nr: 1014-35.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cícero Feitosa da Silva, Helio Henrique de 

Souza Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno de Castro Silveira - 

OAB:16257, Fernando Ferreira da Silva - OAB:14924-O/MT, Rodolfo 

Pereira Fagundes - OAB:13.249-MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo o advogado da parte requerida acerca da 

sentença de Ref. 148.

Guiratinga - MT, 3 de abril de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56022 Nr: 746-44.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivolmar Luiz Novello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREMI RODRIGUES 

NASCIMENTO SILVA - OAB:18261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, não estando presentes os requisitos insertos no art. 300, do 

Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de Tutela Antecipada. 

Preenchidos os requisitos legais, condições da ação e pressupostos 

processuais, recebo a inicial.Inicialmente defiro os benefícios da justiça 

gratuita.Cite-se o réu da presente ação.Considerando o Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de designar audiência de 

conciliação entre as partes, uma vez que demonstrou que não possui 

interesse na autocomposição. Desta feita, abra-se prazo para 

contestação, nos termos do art. 335, do Novo Código de Processo 

Civil.Consigne-se que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC, art. 

344).Decorrido o prazo certifique-se, havendo resposta, intime-se a parte 

autora para réplica.Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.Guiratinga/MT, 03 de abril de 2018.Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50219 Nr: 2119-47.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Souza Silva, Amaury Junior Gomes 

Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arionaldo Madeira Costa - 

OAB:13075/MT, VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JÚNIOR - OAB:

 Sentença.

Vistos etc.

O Representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face de Vitor 

Souza Silva e Amaury Júnior Gomes Moreira, como incursos nas condutas 

delitivas tipificadas no artigo 157 do Código Penal, com as causas de 

aumento da pena previstas no §2º, incisos I e II, do Código Penal, nos 

moldes do art. 29 do referido diploma repressor.

Narrou à denúncia que na data de 03 de Julho de 2017, por volta das 

17h:30min, no Posto Nossa Senhora Aparecida, localizado na Av. Paraná, 

Bairro Santa Maria Bertila, nesta cidade, os denunciados Vitor Souza Silva 

e Amaury Júnior Gomes Moreira, mediante concurso de pessoas, e outro 

autor até o momento identificado como 'Pitoco', empregando arma de fogo, 

subtraíram para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em 

R$6.000,00 (seis mil reais), 01 (uma) aliança aparentando ser de ouro e 01 

(uma) caminhonete Toyota Hilux, de cor preta, placa PBA-2284, 

pertencentes à vítima Ivete Candida Resende Domingues.

O Flagrante foi homologado e foi convertida em prisão preventiva. 

(fls.77/79)

A denúncia foi recebida na data de 18 de julho de 2017 na decisão 

presente a fl. 138, sendo determinada a citação e intimação dos 

acusados, para oferecerem sua defesa escrita, no prazo previsto em lei.

Em fls. 151/152 foi requerido pela Sr. Rosangela Maria da Silva Santos, a 

restituição do bem aprendido, sendo veículo GM/CORSA HATCH PREMIUM, 

ano 2009/2010, cor Prata, PLACA NPC 3228, RENAVAM 00158545907, 

CHASSI 9BGXM68P0AC108693, sendo deferido em fls. 162/163.

O Acusado Vitor Souza Silva apresentou sua defesa em fl. 203. O 

Acusado Amaury Júnior Gomes Moreira apresentou sua defesa em fl. 

255, juntamente com pedido de revogação de prisão preventiva o qual foi 

indeferido em decisão de fls. 269/270.

Durante a instrução criminal, procedeu-se a oitiva da vítima, as 

testemunhas arroladas pela acusação e defesa, bem como realizou-se o 

interrogatório dos réus, conforme consta-se na Ata de Audiência de 

Instrução e Julgamento, fls. 305/306 e Ata de audiência de continuação em 

fls. 327/328.

 Dando seguimento ao feito, este Juízo determinou o encerramento da 

instrução penal e abriu o prazo para as partes apresentarem memoriais 

finais.

O Ministério Público apresentou suas alegações finais (fls. 334/358), 

requerendo a total procedência do pedido inicial, pedindo pela condenação 

dos acusados Vitor Souza Silva e Amaury Júnior Gomes Moreira (Rafael 

da Silva Santos) pelo crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código 

Penal.

 Além disso, o Ministério Público requer a condenação do réu Amaury 

Júnior Gomes Moreira (Rafael da Silva Santos nas sanções do art. 307 do 

Código Penal.

A defesa do acusado Vitor Souza Silva, em alegações finais (fl. 368/369), 

requereu a fixação da pena no mínimo legal, bem como, regime inicial 

diverso do fechado, levando em conta as atenuantes de confissão e 

menoridade penal.

A defesa do acusado Amaury Júnior Gomes Moreira (Rafael da Silva 

Santos), em alegações finais (fl. 370/378), requereu a improcedência da 

acusação pela insuficiência de provas, subsidiariamente requereu caso 

este juízo entendesse pela condenação do acusado que este fosse 

condenado pelo crime de roubo simples, afastando a qualificadora do 

emprego de arma de fogo sendo fixado como regime inicial aberto ou 

semiaberto. Por fim requereu que o acusado tivesse sua prisão revogada 

para que pudesse apelar em liberdade.

Após vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário. Fundamento.

 Não havendo questões preliminares, passo diretamente à análise do 

mérito.

1) DO MÉRITO.

- Do crime previsto no art. 157 § 2º, I e II imputado aos acusados:

A MATERIALIDADE dos fatos narrados na denúncia encontra-se bem 

definida, conforme os documentos presentes nos autos como o Boletim de 

Ocorrência nº 2017/221409 (fls. 11/12), o Termo de Apreensão (fl. 18) e 

as declarações e depoimentos prestados no Inquérito Policial (fls. 16/17, 

20/23, 30/31 e 42/44).

 No tocante à AUTORIA, não resta dúvida que os denunciados tenham 

praticado os delitos imputados, pois está comprovada por meio do robusto 

acervo probante, em especial pelo depoimento dos policiais que 

participaram do flagrante e que merecem todo o crédito, visto que seus 

depoimentos são coerentes, firmes, seguros e contra eles não há 

qualquer indício de má-fé.

Depoimento do Policial Militar Cristiano Fernando: “ foi parado o veículo e 

realizada a revista dos dois suspeitos, e no interior do veículo foi 

encontrado um revolver caliber 38, com 6 munições, 3 picotadas, e com 

mais de uma duas vezes, e um deles estava com as mesmas vestes da 

prática do roubo, foi então feita a detenção dos dois e encaminhado para 

o CISC para confecção do boletim de ocorrência, foi perguntando para o 

Vitor, a respeito do outro comparsa, ele relatou que era um vulgo pitoco, 

na cidade de Tesouro, e que esse tinha ido tomar um banho em um 

córrego, e esse pitoco pegou sentido tesouro para tentar pegar carona, e 

que o dinheiro teria ficado com ele, com o pitoco, ai foi feita a diligencia e 

não foi encontrado, localizado esse pitoco. (...) Segundo informações que 

colhemos no local antes da detenção deles, eles chegaram em um carro lá 

(referindo-se ao local do assalto), antes de fazer o roubo, esse carro 
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deixou dois rapazes, um o Vitor, e o outro rapaz que aparece nas 

filmagens, foi quando eles ficaram aguardando a dona do posto chegar 

para a prática do roubo...' [CD-R Audiência de Instrução e Julgamento].”.

Depoimento Judicial do Investigador de Polícia Civil Magno Rosa Martins: “... 

quando nós cruzamos pela Flamarion passou por nós um Corsa todo sujo 

de lama, ai eu falei pro investigador Naziro contornar e a gente abordar 

aquele carro, não deu pra gente ver quem eram os ocupantes, mas me 

chamou atenção, aí nós fomos e quando chegou nas imediações da praça 

elevada como tinha muita gente fazendo caminhada, aguardei mais um 

pouco pra abordá-lo, e ai dei ordem de parada com o Giroflex e a sirene 

dando sinal de parada, e não queriam parar eu já deixei ligado foi quando 

na entrada do bairro Sebastião Dias ele parou e entrou, e ai nos fomos em 

cima... foi quando ele parou definitivamente, quando abriu a janela, o 

motorista abriu a janela, eu olhei pelo retrovisor eu já reconheci o motorista 

né, que era o Rafael, que a gente já tinha prendido ele, ele já tinha 

participado de um outro assalto na casa do ex prefeito Gilmar Mocelin, e ai 

falei pro investigador Naziro ter cuidado porque é uma pessoal de alta 

periculosidade, nós descemos eu fui nele e o Naziro foi no Vitor, e 

perguntou pra ele se tinha arma dentro do veículo ele falou que tinha arma, 

eu falei pro Rafael descer, verbalizando... logo a policia militar chegou, a 

arma estava em volta em uma camisa, que foi reconhecida como a que o 

Vitor que estava usando no assalto. Ai eu procurei o nome dele ele falou 

que era Amaury, e eu falei pra ele que Amaury nada seu nome é Rafael, e 

conduzimos ele, o revolver estava com três munições picotadas, ou seja, 

tentaram atirar, e eles falaram que levara cerca de 6mil reais, só que esse 

dinheiro ficou com o pitoco, porque quem entrou para fazer o assalto foi o 

Vitor e o pitoco, e na fuga o Vitor saiu com o Rafael (Amaury), a função 

do Rafael (Amaury) era motorista, o Vitor disse que ele era o piloto. MP: 

Então seriam três pessoas? MAGNO: Três pessoas. MP: E esse pitoco 

vocês não localizaram ele? MAGNO: Não, não conseguimos localizar Dra.

Depoimento Judicial Do Investigador De Polícia Naziro: “durante as 

abordagens na cidade, porque eles não conseguiram a fuga, a gente 

abordou um veículo corsa, e ai no veículo estava o Amaury e o Vitor, ele já 

tinha até tirado a camiseta, e eu lembro que eu tinha visto o vídeo do roubo 

no monitoramento dos circuitos internos, e eu vi aquela camiseta, então 

nós demos uma busca pessoal neles, e no carro encontrei um revólver 

carimbo 38, e ai eu reconheci pelo vídeo a camiseta que ele tinha usado no 

roubo, ai demos voz de prisão. O Vitor deu a informação de que foi um tal 

de pitoco que realizou o roubo com ele, que o Amauri tinha dado apoio 

para realizar o roubo.... tinha uma aliança também, e uma quantidade de 

dinheiro que eu não me lembro o valor exato, mas tinha uma quantidade de 

dinheiro também. DEFESA: Ele disseram que o Amaury estava dando apoio 

ao roubo mesmo? NAZIRO: Ao Roubo. DEFESA: Ou ele veio 

posteriormente tirar o Vitor da cidade. NAZIRO: Ele deu apoio no roubo, no 

roubo, a função dele era dar apoio na fuga”.

Depoimento Judicial Do Policial Militar Publyo Rafaell Soares: (...) foi 

montado o cerco e conseguiu abordar o veículo, dentro do veículo estava 

Vitor como passageiro, e do lado esquerdo estava o suspeito que dizia 

ser o Amaury... foi encontrado junto ao Vitor uma aliança no qual foi 

roubada, era um dos pertences da vitima, e no momento em que o senhor 

Vitor saia do carro, ele tirou a camisa que ele estava e enrolou em uma 

arma no pano, e deixou abaixo, no assoalho do carro.

Ministério Público: E o Vitor ele apresentava as mesmas vestes?

Publyo: Sim, era um boné de cor preta, uma calça preta, e uma camisa de 

cor azul e mangas laranjas.

O depoimento da vítima também é coeso e vai ao encontro com o dos 

policiais, sendo que mem crimes contra o patrimônio as declarações da 

vitima tem especial valoração principalmente estando alicerçada por 

inúmeros elementos comprobatórios, senão vejamos:

Depoimento da Vítima Ivete Cândida Resende Domingues: (...) quando eu 

levantei ele levantou primeiro que eu e parou na minha frente, olhou bem 

no meu olho e falou: quero dizer dona que isso é um assalto, e levantou a 

camisa, ai tinha um revólver bem grande dentro da camisa... e falou que 

estamos não lembro se em quatro ou cinco pessoas, e disse que estavam 

todas posicionadas... ai eu abri o cofre entreguei o dinheiro, tinha um 

pacote de dinheiro os meninos tinham acabado de fechar o caixa, ai ele 

falou que queria os malotes, eu falei que não tinha malote, um 

estabelecimento pequeno né, é feito tudo direto no banco... ai ele falou 

agora eu quero a sua bolsa, ai eu peguei essa bolsa aqui e abri assim, 

quando eu abri assim ele viu minha aliança, ai ele bateu a mão na minha 

aliança, queria arrancar meu dedo, eu pedi calma que eu ia entregar a 

aliança, abri a bolsa tinha uns duzentos reais dentro da carteira, entreguei 

pra ele. Ai eu senti mal, quis cair, eu falei que ia cair, ele disse para eu 

sentar que ia me dar água... antes alguém abriu a porta, mais um, o 

segundo, e falou: ela abriu o cofre, eu disse que estava aberto o cofre, ai 

eles saíram, eu achei que tinha acabado né, ai ele falou para eu dar a 

chave do seu carro, eu peguei e entreguei, ele perguntou se era cambio 

automático eu falei que sim, ai ele entrou parece que ele não sabia dirigir 

cambio automático, ai ele saiu, e sumiu... o dinheiro desapareceu, era uns 

6 mil reais, eu sei porque os rapazes tinham acabado de fechar o caixa e 

ai fica tudo registrado, e mais o que tinha ali na minha carteira, uns 

duzentos ou trezentos reais, eles roubaram minha aliança também. Mais 

tarde eu fique sabendo que tinha dois presos e um deles estava com uma 

aliança, ai o pessoal da delegacia perguntou se tinham roubado algo além 

do dinheiro, ai perguntaram pra ele, ele estava algemado, ai o rapaz falou 

cadê a aliança, ele disse que estava na mão dele, e que podia tirar. Estava 

na mão dele a aliança... aquele que me assaltou era um rapaz baixo, 

jovem, né, porque estava tudo filmado... [CD-R Audiência de Instrução e 

Julgamento]

Além disso, o réu VITOR SOUZA SILVA ao ser interrogado confessou a 

autoria do crime, relatando:

 Interrogatório Do Réu Vitor Souza Silva:

 “MAGISTRADO: Vitor, você está sendo acusado aqui na denúncia de que 

no dia 03 de julho do ano passado, você juntamente com o Amaury, e uma 

terceira pessoa não localizada mas identificada como pitoco, vocês 

mediante arma de fogo foram subtrair a dona Ivete, lá no estabelecimento 

comercial dela que é o posto de gasolina, você confessa o teor dessa 

acusação? sim ou não? VITOR: Confesso.

 MAGISTRADO: Você estava juntamente com quem nesse dia? Vocês 

foram lá que horário, o que vocês subtraíram? VITOR: Estava eu e o 

pitoco, só. (…)

 MAGISTRADO: O que vocês subtraíram lá da vítima? VITOR: Uns seis mil 

reais e a aliança.

 MAGISTRADO: E o veículo, quem saiu com o veículo? VITOR: o pitoco.

 MAGISTRADO: você estavam no veículo? VITOR: Não, nós subtraímos 

também.

 MAGISTRADO: Quem estava com a arma. VITOR: era ele, era o pitoco.

 MAGISTRADO: que arma que era? VITOR: era um 38. (…)

 MAGISTRADO: Você fugiu com o pitoco na caminhonete, e vocês 

deixaram ela na onde? VITOR: Deixamos ela umas quadras pra cima ali do 

posto ali.

 MAGISTRADO: Por que vocês abandonaram a caminhonete? VITOR: O 

guri lá ficou com medo, assustou, ai nos pegou e desceu correndo a pé...

 MAGISTRADO: Quem ficou com o dinheiro? VITOR: Ele.

MAGISTRADO: E você ficou com o que? VITOR: Com o Revólver.

MAGISTRADO: Quem ficou com a Aliança? VITOR: estava comigo 

senhor.”. (CD-R, interrogatório judicial do réu).

Como se vê, todos os elementos de prova acostados nos autos 

demonstram que os acusados realmente praticaram o delito descrito na 

inicial acusatória. Primeiro pela própria confissão do acusado VITOR 

SOUZA SILVA e segundo, pelos relatos das testemunhas ouvidas em 

Juízo e em sede policial.

Nesse sentido:

 APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - MATERIALIDADE E AUTORIA 

SEGURAMENTE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA E PROVA 

TESTEMUNHAL - DEPOIMENTO DE POLICIAL - VALIDADE - CONDENAÇÃO 

MANTIDA - ISENÇÃO DE CUSTAS CONCEDIDA. - Comprovada a 

materialidade e autoria delitivas por meio do robusto acervo probante, não 

há que se falar em absolvição. - Nos delitos contra o patrimônio, 

geralmente perpetrados na clandestinidade, a palavra da vítima assume 

especial importância para o conjunto probatório, ainda mais quando 

corroborada pela prova testemunhal e circunstancial. - O valor probante 

dos depoimentos prestados por policiais é igual ao de qualquer outra 

testemunha, ao teor do disposto no art. 202 do CPP, sendo que a condição 

de agente do Estado não retira a confiabilidade das palavras do agente. - 

Faz jus à isenção das custas processuais o réu comprovadamente 

hipossuficiente, nos termos do art. 10 inc. II, da Lei Estadual 14.939/03. 

(TJ-MG - APR: 10693150034181001 MG, Relator: Cássio Salomé, Data de 

Julgamento: 03/03/2016, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data 

de Publicação: 11/03/2016).

Apelação Criminal. Furto. Materialidade e autoria comprovadas. 

Depoimento de policiais. Validade. Palavra da vítima. Apreensão da res. 

Condenação mantida. Recurso não provido. 1. Mantém-se a condenação 

pelo crime de furto quando as provas carreadas aos autos se mostram 
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suficientemente harmônicas nesse sentido, notadamente pelo seguro e 

coerente depoimento da vítima e dos policiais militares, além da apreensão 

da res em poder do apelante. 2. Inexiste restrição probatória aos 

depoimentos de policiais militares que participaram da prisão em flagrante, 

mormente quando em harmonia com todo o acervo probatório produzido 

nos autos, bem como pela ausência de provas de particular interesse em 

prejudicar o réu. 3. Recurso não provido. (TJ-RO - APL: 

00023365820148220014 RO 0002336-58.2014.822.0014, Relator : 

Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno, Data de 

Julgamento: 04/02/2015, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: Processo 

publicado no Diário Oficial em 12/02/2015.).

Além disso, a Defesa do Acusado Amaury Júnior Gomes Moreira não 

trouxe aos autos nenhum elemento probatório suficiente, além do 

interrogatório do réu, para evidenciar que não praticara crime em tela, 

sendo que afirma ter vindo apenas para buscar o acusado Vitor.

Dessa forma, está devidamente comprovada a materialidade e a autoria do 

crime de roubo exposto na denúncia.

-DAS MAJORANTES:

Em relação à majorante do EMPREGO DE ARMA contida no tipo penal em 

que os réus foram denunciados, a violência armada está comprovada nas 

declarações dos policiais já citadas, na confissão do acusado Vitor e na 

apreensão da arma que teve seu funcionamento e eficiência atestados 

por perícia oficial (o Laudo Pericial Criminal de fls. 180/186).

Vale mencionar que no crime de roubo, ainda que somente um dos 

denunciado estivesse armado, a majorante do emprego de arma 

comunica-se aos demais coautores, eis que tal circunstância possui 

natureza objetiva.

E, por fim, quanto a majorante do CONCURSO DE PESSOAS, também, resta 

demonstrada, pois pelas provas carreadas nos autos, chegou a 

conclusão de que o referido crime de roubou foi realizado pelos 

acusados, com divisão de tarefas entre os integrantes.

Em face do exposto, tem-se comprovada a prática do crime de roubo 

majorado pelo emprego da arma de fogo e concurso de pessoas pelos 

acusados VITOR SOUZA SILVA e AMAURY JÚNIOR GOMES MOREIRA.

- Do Pedido do Ministério Público para Imputar Ao Réu AMAURY JÚNIOR 

GOMES MOREIRA o Crime De Falsa Identidade

O Ministério Público em suas alegações finais requereu a condenação do 

réu em tela pela pratica do delito previsto no artigo 307 do Código Penal, 

devido estar presentes indícios comprobatórios de que o acusado 

praticara o crime em questão.

O acusado, RAFAEL DA SILVA SANTOS, em todo o curso do processo 

declarou-se como sendo AMAURY JÚNIOR GOMES MOREIRA, onde todos 

os procedimentos inclusive mandados foram expedidos em desfavor de 

AMAURY JÚNIOR GOMES MOREIRA.

Apesar de haver indícios o pedido não deve prosperar devido sua inépcia. 

Para o réu ser acusado do crime de falsa identidade necessário se faz 

seguir com o procedimento correto o qual seria o ADITAMENTO da 

denúncia para incluir um novo crime por parte do Ministério Público o que 

no caso em tela não ocorreu, ficando inviável em sentença este juízo 

condenar o acusado pelo crime sem a devida denúncia com o seu 

procedimento legal, o que feriria o principio da ampla defesa e do 

contraditório, já que sem o aditamento da denúncia o acusado não teve o 

direito de discutir o fato e todos os pontos que seriam essenciais a sua 

defesa.

 Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido do Ministério Público, para 

condenar o acusado pelo crime de falsa identidade, para tanto DEIXO de 

analisar o mérito do pedido.

DECIDO.

Diante do exposto, JULGO PARCIALEMNTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, consubstanciada na denúncia de fls. 01/05, para 

CONDENAR os Acusados:

VITOR SOUZA SILVA, vulgo 'Vitinho/Vitão', brasileiro, solteiro, nascido aos 

07/06/1998, em Rondonópolis-MT, filho de Vilson Correa de Souza e Eliene 

Pereira da Silva, portador do RG nº 02589282-7 SSP/MT, CPF nº 

054.642.901-76, residente e domiciliado na Rua Mariana Leite de Souza, nº 

611, Bairro Jardim Itapuã, Rondonópolis- MT, como incurso nas penas do 

art. 157, § 2º incisos I e II do Código Penal, nos moldes do art. 29 do 

referido diploma repressor, e

AMAURY JUNIOR GOMES MOREIRA também denominado RAFAEL DA 

SILVA SANTOS, brasileiro, nascido aos 11/04/1992, em Rondonópolis/MT, 

filho de Eraldo de Assis Santos e Rosângela Maria da Silva, portador do 

RG nº 1868972-8, CPF nº 042.364.851-92 residente e domiciliado no 

Residencial – Av Cpa Lii, St 04, Bairro Cpa Lii, Cuiabá-MT, ou Rua Ponta 

Porã, nº 2472, Jardim Mirassol, Rondonópolis/MT, como incurso nas penas 

do art. 157, § 2º incisos I e II do Código Penal, nos moldes do art. 29 do 

Código Penal.

2) DA INDIVIDUALIZAÇÃO E DOSAGEM DA PENA PARA O ACUSADO 

VITOR SOUZA SILVA

Em observância às diretrizes dos art. 59 e 68 do Código Penal, passo a 

dosar-lhe a pena. O Código Penal atribui para o crime de roubo a pena de 

reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Primeira fase – pena base:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, no que se refere à CULPABILIDADE, a conduta do Acusado é 

normal ao tipo. O acusado à época dos fatos, não possuía maus 

ANTECEDENTES. Quanto a CONDUTA SOCIAL e a PERSONALIDADE, não 

há nada nos autos que as desabonem. As CIRCUNSTÂNCIAS não 

extrapolaram as situações características do tipo penal. Os MOTIVOS DO 

CRIME não lhe afetam, pois que não se pode considerar a ambição, da 

qual decorre o próprio tipo. O fato praticado não causou nenhuma 

CONSEQUÊNCIA GRAVE. No que se refere ao COMPORTAMENTO DA 

VÍTIMA, devo salientar que ela não contribuiu para a prática da infração.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO A 

PENA-BASE em 04 (quatro) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, 

cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo 

do fato delituoso.

Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as 

circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao 

valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no 

art. 60, todos do Código Penal.

Segunda fase – pena provisória:

Passando para o exame da 2º (segunda) fase de dosimetria da pena:

RECONHEÇO as circunstâncias atenuantes previstas no artigo 65, inciso I, 

e III, alíneas “d”, pois o indiciado é menor de 21 anos e confessou 

espontaneamente a prática do delito. Entretanto, tendo em vista que a 

pena base privativa de liberdade está no mínimo legal DEIXO de aplicar as 

atenuantes na referida pena uma vez que ela não pode ser fixada aquém 

do mínimo legal, conforme a súmula 231 do STJ. Não há incidência de 

agravante.

Dessa forma, a PENA PROVISÓRIA permanece em 04 (quatro) anos de 

reclusão e 100 (cem) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo 

do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Terceira fase – pena definitiva:

Passando à terceira fase da aplicação da pena, cabível o AUMENTO 

referente ao § 2º, I e II do artigo 157, do Código Penal.

 Assim, a PENA DEFINITIVA será fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) 

meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, cada um no equivalente a 

um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

3) DA DETRAÇÃO E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Compulsando os autos, verifica-se que o acusado esteve preso 

preventivamente desde o dia 04 de Julho de 2017 até a data de hoje 23 de 

Março de 2018, totalizando o tempo que esteve preso em 08 (oito) meses 

e 19 (dezenove) dias reclusos.

 Assim atento ao artigo 387, § 2º do CPP, DETRAIO o referido tempo de 

prisão cautelar DA PENA DEFINITIVA aplicada ao acusado VITOR SOUZA 

SILVA para que ela ATINJA o patamar de 04 (quatro) anos, 07 (sete) 

meses e 11 (onze) dias de RECLUSÃO e em 200 (duzentos) DIAS-MULTA, 

cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo 

do fato delituoso.

 Para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o regime 

SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

4) DA INDIVIDUALIZAÇÃO E DOSAGEM DA PENA PARA O ACUSADO 

RAFAEL DA SILVA SANTOS ou AMAURY JUNIOR GOMES MOREIRA

Em observância às diretrizes dos art. 59 e 68 do Código Penal, passo a 

dosar-lhe a pena. O Código Penal atribui para o crime de roubo a pena de 

reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Primeira fase – pena base:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, no que se refere à CULPABILIDADE, a conduta do Acusado é 

normal ao tipo. O acusado à época dos fatos, não possuía maus 

ANTECEDENTES. Quanto a CONDUTA SOCIAL e a PERSONALIDADE, não 

há nada nos autos que as desabonem. As CIRCUNSTÂNCIAS não 

extrapolaram as situações características do tipo penal. Os MOTIVOS DO 

CRIME não lhe afetam, pois que não se pode considerar a ambição, da 
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qual decorre o próprio tipo. O fato praticado não causou nenhuma 

CONSEQUÊNCIA GRAVE. No que se refere ao COMPORTAMENTO DA 

VÍTIMA, devo salientar que ela não contribuiu para a prática da infração.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO A 

PENA-BASE em 04 (quatro) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, 

cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo 

do fato delituoso.

Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as 

circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao 

valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no 

art. 60, todos do Código Penal.

Segunda fase – pena provisória:

Passando para o exame da 2º (segunda) fase de dosimetria da pena:

RECONHEÇO a circunstância agravante da reincidência, pois conforme foi 

observado em consulta ao sistema o acusado possui sentença penal 

condenatória transita em julgado em 04/08/2014, na Vara Única desta 

Comarca.

Assim, a PENA PROVISÓRIA será fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) 

meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, cada um no 

equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato 

delituoso.

Terceira fase – pena definitiva:

Passando à terceira fase da aplicação da pena, cabível o AUMENTO 

referente ao § 2º, I e II do artigo 157, do Código Penal.

 Assim, a PENA DEFINITIVA será fixada em 06 (seis) anos, 02 (dois) 

meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) 

dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo 

vigente ao tempo do fato delituoso.

5) DA DETRAÇÃO E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Compulsando os autos, verifica-se que o acusado esteve preso 

preventivamente desde o dia 04 de Julho de 2017 até a data de hoje 23 de 

Março de 2018, totalizando o tempo que esteve preso em 08 (oito) meses 

e 19 (dezenove) dias reclusos.

 Assim atento ao artigo 387, § 2º do CPP, DETRAIO o referido tempo de 

prisão cautelar DA PENA DEFINITIVA aplicada ao acusado VITOR SOUZA 

SILVA para que ela ATINJA o patamar de 05 (cinco) anos, 06 (seis) 

meses e 01 (um) dia de RECLUSÃO e em 250 (duzentos e cinquenta) 

DIAS-MULTA, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo 

vigente ao tempo do fato delituoso.

 Para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o regime 

SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

6) DOS DISPOSITIVOS FINAIS para os acusados:

Impossível a substituição das penas privativas de liberdade, uma vez que 

a aplicação destas foi superior a quatro anos (art. 44, I, do CP).

A suspensão condicional da pena também não pode ser agraciada aos 

Acusados, visto que as penas privativas de liberdade são superiores a 02 

(dois) anos (art. 77, caput, do CP).

 DEIXO de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela 

infração (art. 387, IV do Código de Processo Penal), visto que não houve 

pedido específico ou produção de provas neste sentido pela parte 

interessada.

 CONDENO os réus em custas processuais na forma do artigo 804 do 

Código de Processo Penal, observando-se o disposto no artigo 12 da Lei 

1.060/50.

Por fim, CONCEDO aos acusados o direito de apelarem em liberdade, uma 

vez que inexistem as hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal 

nos presentes autos.

Os Acusados deverão ser INTIMADOS PESSOALMENTE da sentença, nos 

termos do art. 392, do Código de Processo Penal, devendo o Sr. Oficial de 

Justiça atentar-se para o item 7.14.2 da CNGC/MT.

 EXPEÇA-SE os respectivos ALVARÁS DE SOLTURA, devendo os 

acusados serem postos em liberdade, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO 

NÃO ESTIVEREM PRESOS.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

CIENTIFIQUE-SE o Parquet.

Após, o trânsito em julgado:

a) LANCE-SE o nome dos acusados no rol dos culpados (art. 5º, inciso 

LVII, da Constituição Federal);

b) OFICIE-SE o TRE/MT para o cumprimento do disposto no artigo 15, III, da 

CF, ao IICC e ao SINIC (Sistema Nacional de Informações Criminais);

c) EXPEÇAM-SE as guias de execução penal;

d) REMETAM-SE os autos ao contador para calcular as penas de multa e a 

pecuniária aplicadas e após, intime-se a Procuradoria da Fazenda 

Estadual para executar aquela, com cópia do cálculo e da sentença.

e) ARQUIVE-SE.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Guiratinga – MT, 23 de Março de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47852 Nr: 1014-35.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cícero Feitosa da Silva, Helio Henrique de 

Souza Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno de Castro Silveira - 

OAB:16257, Fernando Ferreira da Silva - OAB:14924-O/MT, Rodolfo 

Pereira Fagundes - OAB:13.249-MT

 Sentença

Vistos etc.

Trata-se de ação penal que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO ofereceu denúncia contra HÉLIO HENRIQUE SOUZA BRITO e 

CÍCERO FEITOSA DA SILVA pelo cometimento dos delitos tipificado no 

artigo 33 e 35 caput, da Lei 11343/06, nos moldes do art. 70, do Código 

Penal.

Foi determinada a notificação dos acusados para oferecer a defesa 

prévia às fls. 58. O acusado Hélio Henrique de Souza Brito apresentou 

defesa as fls. 84/85, O acusado Cícero Feitosa da Silva apresentou 

defesa as fls. 106/109. Em seguida a denúncia foi recebida em 28.07.2017 

(fl. 114), sendo designada audiência de instrução e julgamento.

Realizou-se audiência de instrução e julgamento em 23 de Agosto de 2017 

(fls. 140/145), procedeu-se com a oitiva das testemunhas e após o 

interrogatório dos acusados Cícero Feitosa da Silva e Helio Henrique de 

Souza Brito.

O Ministério Público ofereceu aditamento da denúncia em fls. 151/153, 

para incluir a imputação do delito previsto no art. 306 da Lei nº 9.503-97. 

Devidamente recebido o aditamento da denúncia conforme fls. 155.

Em fls. 162/170, o réu Cicero Feitosa da Silva, apresentou manifestação 

ao aditamento da denuncia. Logo após, realizou-se audiência de 

continuação no qual os acusados foram novamente ouvidos em juízo.

O Ministério Público apresentou alegações finais (fls. 217/245), pugnando 

pela procedência da ação penal nos exatos termos da denúncia e do 

aditamento.

A defesa do réu HELIO HENRIQUE DE SOUZA BRITO apresentou 

alegações finais (fls. 252/268), pleiteando a desclassificação da 

imputação de tráfico de drogas para crime de porte de drogas para uso 

próprio previsto no artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/06. Quanto ao delito 

de associação para o tráfico requer a absolvição do acusado por falta de 

provas. Subsidiariamente, caso seja condenado requer a aplicação da 

pena no mínimo legal e aplicação do regime de cumprimento de pena 

aberto ou semiaberto.

A defesa do réu CÍCERO FEITOSA DA SILVA veio INFORMAR, que o réu 

veio a óbito no dia 29/12/2017, conforme certidão de anexa aos autos em 

fls. 273.

É o relatório. Fundamento.

Não havendo preliminares, passo a análise do Mérito da causa.

1) DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

Desde logo, afirmo presentes os elementos mínimos necessários à 

configuração da materialidade do delito como sua autoria.

A MATERIALIDADE do crime encontra-se devidamente comprovada nos 

autos, haja vista o contido no Boletim de Ocorrência de fls. 10/55, 

Confissão extrajudicialTermos de Declarações em fase policial de fls. 

24/26 e 30/32 , Laudo Pericial Preliminar de Constatação fls. 36/68, Laudo 

Pericial Definitivo fls. 93/99 e Relatório Policial fls. 51.

A comprovação da AUTORIA delitiva encontra-se perfeitamente delineada, 

conforme restou demonstrada no conjunto probatório, principalmente pela 

obtenção da prova oral colhida em ambas às fases da persecução penal, 

em especial pelo depoimento em Juízo dos policiais que participaram do 

flagrante e que merecem todo o crédito, visto que os seus depoimentos 

são coerentes, firmes, seguros e contra eles não há qualquer indício de 

má-fé. Vejamos.
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Os acusados, tanto em sede policial quanto em Juízo, negaram as 

acusações, ora lhe imputadas. Contudo, a versão apresentada pelos 

acusados são contraditórias e encontram-se isolada das demais provas 

produzidas nos autos, pois os policiais que participaram da prisão dos 

acusados foram unânimes em afirmar a participação dos réus CÍCERO 

FEITOSA DA SILVA e HÉLIO HENRIQUE SOUZA BRITO ao caso em tela.

Extrai-se do depoimento da testemunha Manoel Messias Oliveira Junior 

(Policial Militar), onde relata que foi solicitado apoio na realização de uma 

barreira na BR-270, com a finalidade de averiguar uma denuncia anônima 

que chegaria droga na cidade transportada em uma motocicleta de cor 

vermelha. Ao aproximar-se da barreira, sendo o condutor o réu Cícero 

Feitosa da Silva e na garupa o réu Hélio Henrique de Souza Brito, o qual ao 

perceberem a barreira dos Policiais arremessou um objeto à margem da 

rodovia, fato esse observado pelo sargento Natalino, sendo localizada 

posteriormente a abordagem dos mesmos.

Em juízo, a testemunha Natalino Alves Leite (Sargento da Policial Militar) 

afirmou que estava prestando auxílio na barreira na BR-270, pois haviam 

recebido varias denuncias anônimas de que dois indivíduos em uma 

motocicleta de cor vermelha, estavam transportando entorpecentes para 

ser comercializados nesta urbe. Sendo que quando os réus perceberam a 

blitz, o réu Hélio Henrique de Souza Brito que estava na garupa 

arremessou na beira na pista algum objeto, ao realizar as busca localizou 

na margem da BR, uma barra de aproximadamente 120 gramas de uma 

substancia amarelada, aparentando ser pasta base de cocaína. Desta 

forma conduziram os réus ate a delegacia, momento este em que o 

telefone do réu Hélio Henrique de Souza Brito, não parava de tocar em 

uma dessas ligações uma voz masculina identificada como “Boi”, disse 

que estaria aguardando a encomenda no local combinado.

Observa-se, assim, que essas circunstâncias demonstram concreta e 

claramente que os acusados estavam transportando a droga para ser 

comercializada em Guiratinga /MT, tendo inclusive comprador certo para a 

droga.

Importante ressaltar, que para ser caracterizado o crime previsto no artigo 

33 da lei nº 11.343 /2006 basta a simples posse da droga pelo agente não 

exigindo a respectiva consumação de qualquer resultado, como a venda 

ou a efetiva entrega do entorpecente. Senão vejamos:

“EMBARGOS INFRINGENTES - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - 

DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO - IMPOSSIBILIDADE - 

PROVA SUFICIENTE DA VENDA DE DROGAS - GRANDE QUANTIDADE DE 

ENTORPECENTE E PROVA TESTEMUNHAL - EMBARGOS CONHECIDOS E 

REJEITADOS. - Se a prova dos autos, em seu conjunto, aponta para a 

prática do tráfico de entorpecentes em desfavor do réu, é de se manter a 

sentença condenatória, não havendo que se falar em desclassificação 

para a figura do uso compartilhado. (TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 

10702110295038002 MG, Relator: Adilson Lamounier, Data de Julgamento: 

28/05/2013, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de 

Publicação: 05/06/2013).”

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA O 

TRÁFICO – PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES – 

DEPOIMENTO DE POLICIAIS – POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA DOS 

PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – 

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – APLICAÇÃO DO ART. 28 

DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO PARA O MÍNIMO 

LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA 

APREENDIDA – RECURSO DESPROVIDO 1 - Para a comprovação do crime 

de tráfico de drogas, é válido e relevante o depoimento dos policiais 

envolvidos na operação da prisão dos agentes, bem como da apreensão 

da droga, desde que a prova seja produzida sob a observância dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa. 2- Não há se falar em 

desclassificação do crime de tráfico para aquele previsto no art. 28 da Lei 

11.343/06, se as circunstâncias do caso revelam que a droga estava 

embalada em grande quantidade para comercialização. 3- O crime de 

associação para o tráfico consuma-se no momento em que os agentes 

associam-se para a prática da conduta criminosa. 4. Recurso desprovido. 

(TJ-RR - ACr: 0047110008936, Relator: Des. ALMIRO PADILHA, Data de 

Publicação: DJe 08/07/2014).”

Portanto, pelos elementos constantes dos autos, tenho como configurado 

o crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, praticado pelos 

Acusados, o que torna imperioso a procedência da pretensão punitiva 

estatal.

2) DO CRIME DE ASSOSIAÇÃO PARA O TRAFICO DE DROGAS

Desde logo, afirmo presentes os elementos mínimos necessários à 

configuração assim da materialidade do delito como à indicação de sua 

autoria.

A MATERIALIDADE do crime encontra-se devidamente comprovada nos 

autos, haja vista o contido no Boletim de Ocorrência de fls. 10/55, Termos 

de Declarações em fase policial de fls. 24/26 e 30/32 , Laudo Pericial 

Preliminar de Constatação fls. 36/68, Laudo Pericial Definitivo fls. 93/99 e 

Relatório Policial fls. 51.

A AUTORIA delitiva também restou comprovada, conforme a prova oral 

colhida em ambas às fases da persecução penal, em especial pelo 

depoimento em Juízo dos policiais, visto que os seus depoimentos são 

coerentes, firmes, seguros.

No tocante a acusação de associação para o tráfico prevista no artigo 35 

da lei 11.343/06, imputada aos acusados, pertinente ressaltar que referido 

delito exige para sua configuração a associação permanente e duradoura, 

não bastando à associação ser meramente eventual.

 No presente caso, conforme se extrai da fundamentação do próprio delito 

de tráfico acima delineada, restou demonstrados que os acusados Cícero 

Feitosa da Silva e Hélio Henrique Souza Brito, associaram-se com o intuito 

de praticar o crime de tráfico de drogas. Vejamos.

 A associação para o tráfico se torna evidente pelas palavras dos 

policiais, do modus operandi, que sobressai de toda a estrutura 

necessária para a traficância já que os réus realizaram toda uma 

estratégia para direcionarem da cidade de Rondonópolis/MT a esta Urbe, 

com o único intuito de realizarem a venda do entorpecente, tendo em vista 

que combinaram em vir a cidade, assim como a pessoa que fez o pedido 

da substancia ilícita, estava aguardando os acusados no local 

previamente combinados para pegar a droga assim como o valor que seria 

pago.

Com efeito, os policiais civis aduziram que foram feitas constante 

denúncias de que os acusados estavam se deslocando da cidade de 

Rondonópolis/MT com direção a cidade de Guiratinga/MT, com uma 

quantidade de entorpecente para comercializar na cidade, assim como 

ambos eram responsáveis pela realização da venda dos entorpecentes.

Outrossim, eesta claro nos autos que os réus são vizinhos e possuem um 

convívio diário, tendo em vista que sempre se encontram em um bar que 

fica na rua de suas residências, restando demostrados que ambos 

estavam participando ativamente nas ações ilícitas cometidas.

 Assim, não há que se falar em coautoria, meramente casual, ocasional, 

sem liames de vinculação mais profunda e definida, uma vez que estamos 

diante de uma situação em que a empreitada criminosa foi previamente 

estabelecida, demonstrando o verdadeiro propósito de cada um de se 

associar ao outro para a prática de tráfico.

 Feitas tais ponderações, e após ver demonstrada a materialidade dos 

crimes perpetrados pelos réus, bem como a responsabilidade criminal, é 

caso de procedência da pretensão punitiva estatal, não sendo de acolher 

a tese absolutória perpetrada pela defesa.

3) DO CONCURSO DE CRIMES

 Em que pese o Ministério Público requerer a aplicação do concurso formal 

de crimes entre os delitos de tráfico e associação para o crime de tráfico, 

esse Juízo entende que o delito de tráfico e associação são crimes 

autônomos e incide o concurso material de crimes. No mesmo sentido tem 

a seguinte jurisprudência:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA 

O TRÁFICO. CRIMES AUTÔNOMOS. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. 

POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A teor da jurisprudência desta 

Corte, os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são 

considerados delitos autônomos, admitindo-se, portanto, seja aplicada a 

regra do concurso material de crimes. 2. Habeas corpus denegado.(STJ - 

HC: 158664 SP 2010/0000837-6, Relator: Ministro HAROLDO RODRIGUES 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), Data de Julgamento: 

10/06/2010, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2010)

4) DO CRIME DE TRANSITO ART. 306 Lei n° 9.503/97 DO CÓDIGO DE 

TRANSITO BRASILEIRO

A MATERIALIDADE e AUTORIA restaram plenamente comprovadas nos 

autos.

 Na primeira audiência de instrução e julgamento, o acusado CICERO ao 

ser interrogado, confessa espontaneamente ao juízo, que antes de dirigir 

o veículo, estava em um bar e havia ingerido bebida alcoólica. Vejamos:

“MAGISTRADO: você confessa o teor dessa acusação? Sim ou não? 

ACUSADO: não.

MAGISTRADO: você nega que dirigiu embriagado?

ACUSADO: sim.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102305/4/2018 Página 567 de 689



MAGISTRADO: no dia da audiência você falou aqui para mim que você 

tinha acabado de comprar a moto, que você estava feliz com a moto e 

pegou a moto foi até o bar e depois pegou a rodovia para testar a moto. E 

você ainda falou aqui para mim: “desculpa a sinceridade, Doutor, mas eu 

estava no bar e tinha bebido umas”.

ACUSADO: eu comprei o litro, eu gosto de beber a bebida velho barreiro. 

Comprei o litro, fui para casa. É mesmo, eu tomei mesmo. E fui testar a 

moto. Acho que eu tinha tomado uma dose ou duas, mal abri o litro e vim

para cá para ingerir aqui.

MAGISTRADO: mas você já tinha bebido antes?

ACUSADO: uma dose.

MAGISTRADO: então você tinha ingerido uma dose da pinga velho 

barreiro?

ACUSADO: isso. (...)”

(Interrogatório em juízo – CD-R)

 No tocante à prova da materialidade delitiva, embora não haja prova 

demonstrando a incidência da quantidade de álcool no sangue acima do 

permitido, a jurisprudência e doutrina majoritárias garantem a prolação de 

um édito condenatório por amparo em outros elementos de prova, como na 

palavra das testemunhas.

Diante das considerações supra, possível a condenação do acusado 

Cícero Feitosa em razão da prática da infração penal tipificada no art. 306, 

do CTB.

Contudo, com relação ao réu CÍCERO FEITOSA DA SILVA, fora juntado 

nos autos a certidão de óbito em fls. 284, ocasião em que verifica-se que 

é caso de extinção da punibilidade do réu pela sua morte.

Desta maneira, não subsistindo mais amparo legal para o prosseguimento 

da presente ação, ante o falecimento do investigado, forçoso reconhecer 

que sua punibilidade foi extinta.

DECIDO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, para CONDENAR o acusado HÉLIO HENRIQUE DE SOUZA 

BRITO, brasileiro, convivente, serviços gerais, natural de Campo 

Verde/MT, nascido em 27/05/1994, filho de João Henrique de Souza e 

Janice de Souza Brito, residente na Rua 12, n° 924 Bairro Jardim Serra 

Dourada, Rondonópolis/MT, atualmente segregado na cadeia pública de 

Rondonópolis-MT, como incurso nas penas dos artigos 33 e 35 caput, c/c 

da Lei n° 11.343/2006, na forma do art. 70 do Código Penal, e DECLARAR 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu CÍCERO FEITOSA DA SILVA, qualificado 

nos autos, em razão de sua morte comprovada nos autos, com fulcro no 

artigo 107, I do Código Penal.

5 - DOSIMETRIA DA PENA

5.1 - DA INDIVIDUALIZAÇÃO E DOSAGEM DA PENA para o crime de 

Tráfico de Drogas:

Primeira fase – Pena-Base

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/2006, no que se refere à CULPABILIDADE 

do acusado é normal ao tipo; quanto aos ANTECEDENTES, nos termos do 

Enunciado 444 do Superior Tribunal de Justiça “é vedada a utilização de 

inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.” 

Nestes termos, eventuais ações penais em curso não são hábeis a gera 

maus antecedentes, não havendo, assim, o que se valorar; quanto a sua 

CONDUTA SOCIAL, considero desfavorável, uma vez que a sua ambição 

pelo lucro fácil desnecessário proveniente da venda de drogas, vem 

causando prejuízos incalculáveis a saúde e ao bem-estar da população da 

pequena localidade; quanto a sua PERSONALIDADE, não há elementos 

nos autos para se aferir; os MOTIVOS DO CRIME não lhe afetam; quanto 

às CIRCUNSTÂNCIAS, são desfavoráveis, levando em consideração que a 

natureza da droga, do tipo pasta base de cocaína, é uma das mais lesiva a 

saúde; O fato praticado não causou nenhuma CONSEQUÊNCIA grave; Não 

há que se falar em COMPORTAMENTO DA VÍTIMA no crime em comento.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO A 

PENA-BASE em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 600 

(seiscentos) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário 

mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as 

circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 

11.343/2006, já discriminadas acima, e a situação econômica do réu, a 

teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

Segunda fase – pena provisória:

Passando à segunda fase da aplicação da pena, não se encontra 

presente nenhuma das circunstâncias atenuantes ou agravantes.

 Assim, a pena provisória continua em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de 

reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, cada um no equivalente a um 

trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Terceira fase – pena definitiva:

Na terceira e última fase da aplicação da pena, não existe circunstancias 

que aumentam ou diminuem a pena.

Dessa forma, fixo a PENA DEFINITIVA, para o crime de tráfico de drogas 

em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 600 (seiscentos) 

dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo 

vigente ao tempo do fato delituoso.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO E DOSAGEM DA PENA PARA O CRIME DE 

ASSOCIAÇÃO DE TRAFICO ART. 35 DA LEI 11343/06

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/2006, no que se refere à CULPABILIDADE 

do acusado é normal ao tipo; quanto aos ANTECEDENTES, nos termos do 

Enunciado 444 do Superior Tribunal de Justiça “é vedada a utilização de 

inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.” 

Nestes termos, eventuais ações penais em curso não são hábeis a gera 

maus antecedentes, não havendo, assim, o que se valorar; quanto a sua 

CONDUTA SOCIAL, razão pela qual deixo de valorá-las; o MOTIVO e AS 

CIRCUNSTÂNCIAS do crime são normais ao tipo, nada tendo a valorar 

negativamente; poucos elementos foram coletados a respeito da 

PERSONALIDADE DO AGENTE, razão pela qual deixo de valorá-la; as 

CONSEQUÊNCIAS do crime foram normais à espécie, consistindo no 

resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a circunstância não 

merece valoração negativa; não há que se falar em COMPORTAMENTO 

DA VÍTIMA.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO A 

PENA-BASE em 03 (anos) anos de reclusão e 700 (setecentos) 

dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo 

vigente ao tempo do fato delituoso.

Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as 

circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 

11.343/2006, já discriminadas acima, e a situação econômica do réu, a 

teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

Segunda fase – pena provisória:

Passando à segunda fase da aplicação da pena, não se encontra 

presente nenhuma das circunstâncias atenuantes ou agravantes.

 Assim, a pena provisória continua em 03 (três) anos de reclusão e 700 

(setecentos) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário 

mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Terceira fase – pena definitiva:

Na terceira e última fase da aplicação da pena, não existe circunstancias 

que aumentam ou diminuem a pena.

Dessa forma, fixo a PENA DEFINITIVA, para o crime de associação tráfico 

de drogas 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, cada 

um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do 

fato delituoso.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Assim, uma vez que os crimes imputados ao Acusado foram praticados 

na forma de concurso material, CONDENO o Acusado HÉLIO HENRIQUE DE 

SOUZA BRITO, às penas privativas de liberdade no total de em 09 (nove) 

anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 1.300 (mil e trezentos) dias-multa, 

cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo 

do fato delituoso.

 DA DETRAÇÃO DA PENA E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Compulsando os autos, verifica-se que o acusado encontra-se preso 

preventivamente desde o dia 11 de Março de 2017 até a data de hoje, 23 

de Março de 2018, totalizando o tempo que está preso em 01 (um) ano e 

13 (treze) dias reclusos.

 Assim atento ao artigo 387, § 2º do CPP, DETRAIO DA PENA DEFINITIVA 

aplicada ao acusado para que ATINJA o patamar de 08 (oito) anos e 07 

(sete) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão que deverá ser cumprido 

no REGIME FECHADO, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a” do Código 

Penal, e 1.300 (mil e trezentos) dias-multa, cada um no equivalente a um 

trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Impossível à substituição da pena privativa de liberdade, uma vez que a 

aplicação da pena privativa de liberdade foi superior a quatro anos (art. 

44, I, do CP).

A suspensão condicional da pena também não pode ser agraciada ao 

Acusado, visto que a pena privativa de liberdade é superior a 02 (dois) 
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anos (art. 77, caput, do CP).

 DEIXO de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela 

infração (art. 387, IV do Código de Processo Penal), visto que não houve 

qualquer prejuízo sofrido pelo ofendido que tenha sido demonstrado nos 

autos.

CONDENO o réu em custas processuais na forma do artigo 804 do Código 

de Processo Penal, observando-se o disposto no artigo 12 da Lei 

1.060/50.

CONCEDO ao acusado o direito de apelar em liberdade, uma vez que 

inexistem as hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal nos 

presentes autos.

O Acusado deverá ser INTIMADO PESSOALMENTE da sentença, nos 

termos do art. 392, do Código de Processo Penal, devendo o Sr. Oficial de 

Justiça atentar-se para o item 7.14.2 da CNGC/MT.

 EXPEÇA-SE o respectivo ALVARÁ DE SOLTURA, devendo o acusado ser 

posto em liberdade, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER 

PRESO.

 Por fim, tendo em vista que o veículo apreendido MOTOCILCETA, CB300, 

COR VERMELHA, PLACA de RONDONÓPOLIS - NJN5807, foi claramente 

utilizado para transportar a droga que seria comercializada em Guiratinga. 

DECRETO o PERDIMENTO do veículo e determino a sua avaliação e venda 

em leilão público e o dinheiro apurado revertido em favor do Tesouro 

Nacional, nos termos do art. 133 do CPP.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

CIENTIFIQUE-SE o Parquet.

Após, o trânsito em julgado:

a) LANCE-SE o nome do acusado no rol dos culpados (art. 5º, inciso LVII, 

da Constituição Federal);

b) OFICIE-SE o TRE/MT para o cumprimento do disposto no artigo 15, III, da 

CF, ao IICC e ao SINIC (Sistema Nacional de Informações Criminais);

c) EXPEÇAM-SE as guias de execução penal;

d) REMETAM-SE os autos ao contador para calcular as penas de multa e 

após, intime-se a Procuradoria da Fazenda Estadual para executar aquela, 

com cópia do cálculo e da sentença.

e) ARQUIVE-SE.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Guiratinga – MT, 23 de Março de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30405 Nr: 246-85.2012.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Augusto Barbosa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Processo n°. 246-85.2012.811.0036

Código: 30405

Criminal

 Despacho

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO A 

AUDIÊNCIA para o dia 16/05/2018 às 15h30min (MT).

INTIMEM-SE.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 16 de Março de 2018.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 17215 Nr: 643-81.2011.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Rodrigues de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RIBEIRO LOPES - 

OAB:28877

 Diante do exposto, ausentes o periculum libertatis pela peculiaridade 

constante nos autos, REVOGO a prisão preventiva do acusado MARCIO 

RODRIGUES DE CASTRO, o qual deverá comparecer a todos os atos 

processuais e, caso mude de endereço, deverá comunicar previamente a 

este Juízo o lugar onde passará a ser encontrado, sob pena de nova 

decretação de prisão preventiva, para isso:1) EXPEÇA-SE o respectivo 

ALVARÁ DE SOLTURA em benefício do acusado MARCIO RODRIGUES DE 

CASTRO, devendo o acusado ser posto em liberdade imediatamente, salvo 

se por outro motivo não estiver preso, realizando as respectivas baixas 

junto à Delegacia de Capturas e no banco de dados do CNJ, Banco 

Nacional de Mandados de Prisão (BNMP).2) Considerando que o réu já 

apresentou a sua Resposta à Acusação (fls. 70/73), DESIGNO audiência 

de instrução para o dia 13/06/2018, às 16h00min (MT), para proceder a 

oitiva das testemunhas arroladas pelas partes e após proceder com o 

interrogatório do réu. I-INTIMEM-SE as testemunhas arroladas. 

II-INTIMEM-SE, ainda, o acusado, para que compareça à audiência ora 

designada e ainda para ser interrogado. III-NOTIFIQUE-SE o Ministério 

Público. IV-INTIME-SE o Defensor constituído. 3) Cumpra-se com urgência, 

DEVENDO O OFICIAL DE JUSTIÇA no ato do cumprimento do alvará de 

soltura REALIZAR A INTIMAÇÃO DO ACUSADO da referida audiência de 

instrução designada.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 

12/03/2018. Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43021 Nr: 1147-14.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Ferreira dos Santos Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15616, Lauriberto Donizetti de Godoy - OAB:16.369-B

 Processo n.º 1147-14.2016.811.0036

Código: 43021

Ação Penal

 Despacho.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido do Ministério Público de fls. 281/282.

DESIGNO audiência de continuação de instrução e julgamento para o dia 

13/06/2018, às 17h00min (MT), para proceder à oitiva das testemunhas 

arroladas e da vítima;

I-INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes, Fernanda Soares de 

Deus, Christiane Gabriel de Castro e a vítima Daniel Soares de Deus;

II- As testemunhas deverão ser advertidas de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-ão á conduta coercitiva, 

com auxilio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no art.458 do CPP, bem como estará sujeito a processo 

penal por crime de desobediência e ao pagamento de custas das 

diligências (art. 218 e 219, do Código de Processo Penal).

III- DETERMINO a condução coercitiva da vítima, DANIEL SOARES DE DEUS 

para comparecer ao ato designado por este Juízo.

DETERMINO que a secretaria OFICIE a autoridade policial desta comarca 

para que realize a condução coercitiva vítima, DANIEL SOARES DE DEUS.

IV- INTIME-SE a acusada e seu defensor.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 12 de Março de 2018.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43021 Nr: 1147-14.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Ferreira dos Santos Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15616, Lauriberto Donizetti de Godoy - OAB:16.369-B

 Vistos etc.

 Considerando a ausência Defensor Constituído de forma injustificada e, 
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tendo em vista a necessidade de nomeação de Advogado Dativo para o 

ato NOMEIO o Dr. Isaias Campos Filho, para tanto, ARBITRO em 0,5 URH os 

honorários advocatícios em favor daquele pelos serviços prestados, cujo 

valor deverá ser executado em face do Estado de Mato Grosso.

Verifica-se a ausência injustificada do Defensor constituído Dr. DOUGLAS 

CRISTIANO ALVES LOPES, OAB/MT 15.616 (qual seja, de que o causídico 

não chegaria para a audiência designada em tempo hábil), para 

comparecer a audiência de instrução e julgamento, no qual estão 

presentes a ré, e 08 testemunhas. Desta feita, a redesignação da 

audiência resultaria enorme prejuízo e descrédito à justiça, já que as 

testemunhas foram devidamente intimadas e estão presentes para o ato. 

Foi necessário ainda, nomear para o ato o advogado Dr. Isaias Campos 

Filho. Portanto, nos termos do art. 265 do CPP, IMPONHO ao Advogado 

Constituído Dr. DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES, OAB/MT 15.616 uma 

multa de 10 (dez) salários mínimos pela sua ausência injustificada e por 

demonstrar tamanho desdenho pela Administração da Justiça. Para tanto, 

DETERMINO a expedição de certidão formalizando o título executivo em 

desfavor do Advogado Dr. DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES, OAB/MT 

15.616, para que se proceda a execução e REMETA a Ata da audiência 

para Procuradoria Geral do Estado para providências cabíveis.

DEFIRO o pedido do Ministério Público e Determino que a Secretaria ABRA 

vista dos Autos ao Ministério Público para localizar o endereço da vítima 

Daniel Soares de Deus e das testemunhas Christiane Gabriel de Castro e 

Fernanda Soares Barros. HOMOLOGO a desistência das testemunhas 

Publyo Rafaell Soares e Michelle Rodrigues da Silva.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30613 Nr: 456-39.2012.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Gonçalves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, consubstanciada na denúncia de fls. 05/07, para isso:a) 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado JULIANO GONÇALVES DE 

SOUZA, nos termos dos artigos 107, inciso IV c/c artigo 109, inciso VI, em 

razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva dos crimes 

tipificados no art. 42, inciso I, da Lei nº 3.688 e art. 330 do Código Penal, 

imputado ao réu na denúncia.b) CONDENO o acusado JULIANO 

GONÇALVES DE SOUZA, como incurso nas penas do art. 12 da Lei 

10.826/03.Assim, após considerar todas as circunstâncias cabíveis, 

mantenho a pena inicialmente imposta, perfazendo a PENA-DEFINITIVA em 

01 (um) ano de detenção e 90 (noventa) dias-multas, cada um no 

equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato 

delituoso.3) DA DETRAÇÃO, DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO E DA 

SUBSTITUIÇÃO DA PENA:Compulsando os autos, verifica-se que o 

acusado não ficou preso preventivamente durante o trâmite processual, 

de modo que não há como operar detração da pena, nos termos do art. 

387, §2º do CPP.Para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, 

fixo o REGIME ABERTO, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código 

Penal.Tendo em conta o que dispõe o art. 77, III do Código Penal, vislumbro 

que o condenado preenche os requisitos do artigo 44, do Código Penal 

Brasileiro, principalmente, porque vislumbro que a substituição da pena é 

suficiente em razão das circunstâncias indicadas na primeira fase da 

dosimetria da pena, por isso SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 

01 (um) restritiva de direito (Art. 44 §2º c/c art. 43, I do CP), sendo ela: a) 

PRESTAÇÃO EM PECÚNIA no valor de 02 (dois) salários mínimos vigentes 

na data desta sentença, os quais serão depositados na Conta Única do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso vinculado ao processo.Cumpra-se 

expedindo o necessário.Guiratinga – MT, 04/04/2018.Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-81.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE SANTOS SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS VEIGA JUNIOR OAB - MS15390 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria na condição de advogado da parte autora, da data 

da AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA designada para o dia 15/05/2018, às 13:20 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010347-69.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LUIZ GONCALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA PRICILA BICUDO RINALDI OAB - MT21481/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

Levo ao conhecimento de Vossa Senhoria que a parte reclamada efetuou 

o depósito do valor referente a condenação por Danos Morais, como se 

vê nos documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010031-27.2015.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR DE MATOS FREITAS FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INFORMO a Vossa Senhoria que a r.sentença prolatada nos presentes 

autos transitou em julgado sem interposição de recurso.

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 79667 Nr: 1111-83.2016.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oliveira Porato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimentos nº 56/2007 CGJ e 

nº41/2016-CGJ, Capítulo VI, Seção 16, Art. 1.209 da CNCG/MT, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da Parte Autora ora 

Apelada, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, conforme Artigos 

1.009, §1º e 1.010, §1º ambos do CPC, apresentar contrarrazões ao 

Recurso de Apelação interposto na ref. 37.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 74248 Nr: 8-75.2015.811.0096

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINHA FILHO & CIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE HELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102305/4/2018 Página 570 de 689



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Franklin Cardoso 

- OAB:13779-B/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimentos nº 56/2007 CGJ e 

nº41/2016-CGJ, Capítulo VI, Seção 16, Art. 1.209 da CNCG/MT, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado da Parte Autora ora 

Apelada, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, conforme Artigos 

1.009, §1º e 1.010, §1º ambos do CPC, apresentar contrarrazões ao 

Recurso de Apelação interposto na ref. 34.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 83399 Nr: 1041-32.2017.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPEDCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TFBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TIAGO FIRMINO BARBOSA RODRIGUES, 

Cpf: 04740517140, Filiação: Aparecida Barbosa Pavanelli e Romão 

Rodrigues, data de nascimento: 23/02/1992, brasileiro(a), natural de 

Peixoto de Azevedo-MT, convivente, Telefone 66 9 9724-9040. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 05 de 

junho de 2016, por volta das 17h30min, na Rodovia BR 163, Km 946, nesta 

comarca, o denunciado TIAGO FIRMINO BARBOSA RODRIGUES foi 

flagrado trazendo consigo aproximadamente 140g [cento e quarenta 

gramas] de substância análoga à cocaína, sem autorização legal e em 

desacordo com a norma regulamentar. Apurou-se que, na data dos fatos, 

os policiais civis da regional de Guarantã do Norte/MT foram informados 

que o denunciado estava transportando entorpecente em um ônibus vindo 

de Alta Floresta/MT com destino a Peixoto de Azevedo/MT, razão pela qual 

os policiais se deslocaram até o município de Nova Santa Helena/MT e 

aguardaram a chegada do ônibus, ocasião em que identificaram o 

denunciado e realizaram a sua revista pessoal, vindo a encontrar no bolso 

de sua calça 140g [cento e quarenta gramas] de substância análoga à 

cocaína, entorpecente este que o denunciado trazia consigo sem 

autorização legal e em desacordo com a norma regulamentar. Ademais, 

vislumbra-se que o denunciado tinha o intento de traficância, haja vista 

que trazia consigo uma relevante quantidade de droga, acondicionada em 

lugar de fácil acesso, qual seja, o bolso de sua calça. Em face do exposto, 

o Ministério Público denuncia TIAGO FIRMINO BARBOSA RODRIGUES pela 

prática do delito previsto no artigo 33, “caput”, com aumento de pena 

previsto no artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06. Outrossim, requer 

seja recebida a presente denúncia e instaurado o devido processo legal, 

pelo rito legal, citando-se o denunciado para responder à acusação por 

escrito, designando-se em seguida audiência de instrução e julgamento 

com a oitiva das testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo-se nos 

demais termos do processo até final julgamento. Rol de Testemunhas: 1 – 

Poliana Schrammel, fl. 06/07; 2 – Everton Henrique da Silva Bedendo, fls. 

08/09; Itaúba/MT, 03 de julho de 2017. LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB 

FILHO Promotor de Justiça

Despacho: Autos nº: 1041-32.2017.811.0096Código nº: 83399Vistos 

etc.1)RECEBO a denúncia, nos termos que foi posta em Juízo, vez que 

estão presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo 

Penal.2)Nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal, com 

redação alterada pela Lei nº 11.719/2008, CITE-SE o acusado para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias, 

CONSIGNANDO que na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo 

o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário.3)No ato de citação deve 

constar a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o juiz deve nomear lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor. 4)O oficial de 

justiça, ao lavrar a certidão, além de certificar sobre a notificação do 

acusado, deve mencionar se este informou se pretende ou não constituir 

advogado, e, em caso negativo, sempre que possível, os motivos pelos 

quais não tenciona contratar defensor, nos termos do artigo 1.373, § 3º e 

§  4 º  d a  C N G C ,  a c r e s c i d o s  p e l o  P r o v i m e n t o  n º 

30/08-CGJ).5)COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia aos órgãos de 

praxe (Cartório Distribuidor, Instituto de Identificação Criminal do Estado, 

INFOSEG (banco de dados de antecedentes criminais), bem como ao 

correspondente no âmbito federal e à Delegacia de Polícia, de onde 

proveio o procedimento inquisitorial respectivo), e alimente-se o banco de 

dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), nos termos 

da CNGC, CERTIFICANDO-SE as comunicações nos autos.6)INDEFIRO o 

pedido de juntada das certidões dos antecedentes criminais do acusado, 

vez que tal incumbência somente poderá ser transferida ao judiciário caso 

devidamente comprovado pelo Ministério Público a impossibilidade de 

fazê-lo (artigo 1.373 da CNGC).CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Itaúba/MT, 10 de julho de 2017.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rafael Augusto Ramires 

Nunes Ormond, digitei.

Itaúba, 03 de abril de 2018

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 81236 Nr: 14-14.2017.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMÍLIO DO SANTO MORELATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Henrique Ferreira Pinho 

- OAB:19.182-A - MT, Rondinelli Roberto da Cosa Urias - OAB:8.016 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Legislação Vigente e Provimentos 56/2007 e nº 

41/2016-CNGCMT, Capítulo VI, Seção 16, Art. 1.209, impulsiono estes 

autos ao setor competente, com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) 

da Parte Exequente, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar acerca da(s) “Correspondência(s)”, devolvida(s) à Secretaria 

pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos -ECT, com a informação 

"não existe o número".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87660 Nr: 207-92.2018.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Santos Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 Carta Precatória nº 207-92.2018.811.0096 (87660)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Claudinei Santos Ribeiro

 Vistos.

Intime-se a testemunha LÉIA SANTOS RIBEIRO, OSVALDO BATISTA 

RIBEIRO e SIDNEI SANTOS RIBEIRO para comparecerem à audiência, a ser 

realizada nesta Comarca de Itaúba/MT, no dia 08/06/2018, às 17:30, face a 

ausência de data anterior na pauta.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, servindo de cópia o mandado.

Sem prejuízo, oficie-se a Comarca Deprecante prestando as informações 

da distribuição e da data designada para a audiência.

Às providências.

Itaúba/MT, 21 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

Comarca de Itiquira
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44280 Nr: 1004-52.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mateus Pinheiro Ceschini, Jaine Rocha 

Anselmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Tendo em vista que os acusados estavam sendo assistidos pela 

Defensoria Pública, e considerando que não há atualmente Defensor 

Público atuando nesta Comarca, nomeio o Dr. Renato Gonçalves Raposo, 

inscrito na OAB/MT sob o nº 9.892-B, para patrocinar os interesses dos 

acusados. Sendo assim, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento 

de honorários advocatícios, correspondente a 01 URH.

 Intime-se o advogado nomeado dando-lhe ciência da sentença proferida 

nos autos.

Após as formalidades legais, expeça-se a devida certidão.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48503 Nr: 838-83.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Max Sandro MOURA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio o Dr. Renato Gonçalves Raposo, inscrito na OAB/MT sob 

o nº 9.892-B, para patrocinar os interesses do acusado. Consigno que os 

honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se o causídico nomeado, para que, no prazo legal, apresente as 

alegações finais.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 7021 Nr: 857-75.2006.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florentino Alves Paniago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Silva Nascimento - 

OAB:78939/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono este feito 

para intimar a parte Requerente, na pessoa de seu advogado constituído, 

acerca do Alvará Eletrônico expedido nos autos, referente à requisição de 

pequeno valor (honorários de sucumbência), devendo os autos 

aguardarem em cartório até o pagamento do Precatório (principal).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6596 Nr: 418-64.2006.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita Maria Ourives

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:109334/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono este feito 

para intimar a parte Requerente, na pessoa de seu advogado constituído, 

acerca do Alvará Eletrônico expedido nos autos, referente à requisição de 

pequeno valor (honorários de sucumbência), devendo os autos 

aguardarem em cartório até o pagamento do Precatório (principal).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 8956 Nr: 1183-98.2007.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Gomes de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933, Marcos Silva Nascimento - OAB:78939/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono este feito 

para intimar a parte Requerente, na pessoa de seu advogado constituído, 

acerca do Alvará Eletrônico expedido nos autos, referente à requisição de 

pequeno valor (honorários de sucumbência), devendo os autos 

aguardarem em cartório até o pagamento do Precatório (principal).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 5450 Nr: 1137-80.2005.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio Rosalina Teodora de Carvalho, Eurico Domingos 

Vilela Carvalho, Lucia Vilela Campos, Silvio Vilela de Carvalho, Emiliana 

Vilela Carvalho, Santina Barbara Vilela de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:109334/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono este feito 

para intimar a parte Requerente, na pessoa de seu advogado constituído, 

acerca do Alvará Eletrônico expedido nos autos, referente à requisição de 

pequeno valor (honorários de sucumbência), devendo os autos 

aguardarem em cartório até o pagamento do Precatório (principal).

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 37411 Nr: 374-30.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Guimarães Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 Vistos, etc.

Diante do teor do parecer de fls. 106, intime-se o acusado HÉLIO 

GUIMARÃES NETO, por meio de seu advogado constituído, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste acerca da desistência da oitiva da 

vítima Sr. Aquiles Guimarães Neto por parte da acusação.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, venham-me os autos 

conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

Comarca de Jauru
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Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 013/2018

A Dr.ª Angela Maria Janczeski Góes, Juíza de Direito/Diretora do 

Foro/Unidade Judiciária da Comarca de Jauru/MT, Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais,

considerando que a servidora Suzamara Inácio Soares, matrícula 26125, 

Gestora Administrativo 3, encontra-se de licença maternidade durante o 

período de 08/01/2018 a 06/07/2018.

RESOLVE:

Art. 1º Designar a servidora SINAIR ALVES DE BRITO, Auxiliar Judiciário, 

matrícula 8711, para exercer a função de Gestora Administrativo 3, 

durante o período de 08/01/2018 a 06/07/2018.

Art. 2º Publique-se e remeta-se ao Departamento de Recursos Humanos.

 Jauru-MT, TIME \@ "d' de 'MMMM' de 'yyyy" 3 de abril de 2018.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 39239 Nr: 261-79.2016.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO - OAB:5738/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO NOGUEIRA 

MACHADO - OAB:5311

 Visto

Tendo em vista que esta magistrada jurisdiciona na Vara Única da 

Comarca de Jauru e cumulativamente na 3ª Vara Criminal da Comarca de 

Pontes e Lacerda/MT (Portaria n. 669/2017-PRES), tornou-se imperiosa 

adequação das pautas de audiências.

Sendo assim, ANTECIPO a solenidade designada para o dia 23/04/2018, 

mantendo inalterados o horário e demais determinações.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 03 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41628 Nr: 1321-87.2016.811.0047

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDECI LELES MARTINS - 

OAB:4840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação para regularização do exercício de guarda da criança L. 

R. S., proposta por Cleidimar Ribeiro Silva em desfavor de José Custódio 

Silva.(...) CONCEDO TUTELA ANTECIPADA, para DEFERIR o direito de 

visitação à parte autora, que fica autorizada a buscar a criança no 

endereço do genitor aos sábados de manhã, às 8h, devendo devolvê-la 

ao genitor às 18h.No que se refere ao pedido de realização de estudo 

psicossocial de forma direta, pessoal, com o genitor da criança e novo 

ambiente familiar do menor, ACOLHO-O, para tanto, INTIME-SE A EQUIPE 

MULTIDISCIPLINAR vinculada a este Juízo, para sua elaboração, em 30 

(trinta dias).No mais, passa a fluir o prazo para contestação de 15 

(quinze) dias úteis, contados a partir da intimação desta decisão. Façam 

constar as advertências contidas no artigo 344 do CPC.Decorrido o prazo 

para contestação e devidamente certificado, intime-se a parte autora para 

que no prazo de quinze dias úteis apresente a este Juízo manifestação 

(oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção).Após, abra-se vista ao Ministério Público e volvam-me 

conclusos.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38742 Nr: 103-24.2016.811.0047

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIMAR DA SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anivercino Albino de Lana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO FERNANDES 

RIBEIRO - OAB:21787/O

 Visto

Tendo em vista que esta magistrada jurisdiciona na Vara Única da 

Comarca de Jauru e cumulativamente na 3ª Vara Criminal da Comarca de 

Pontes e Lacerda/MT (Portaria n. 669/2017-PRES), tornou-se imperiosa a 

necessidade de adequação das pautas de audiências.

Sendo assim, ANTECIPO a solenidade designada para o dia 23/04/2018, 

mantendo inalterados o horário e demais determinações.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 03 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41628 Nr: 1321-87.2016.811.0047

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDECI LELES MARTINS - 

OAB:4840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte determinação: Vistos. Mantenho os autos 

conclusos para deliberação.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41567 Nr: 1276-83.2016.811.0047

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE JAURU - MT

 JUIZO DA VARA ÚNICA

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1276-83.2016.811.0047-Código 41567

ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BARBOSA DOS SANTOS

PARTE RÉ: COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL DO BRASIL

CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/10/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da 

presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem considerados 
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como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: RESUMO DA INICIAL: “ANDRÉ LUIZ BARBOSA DOS 

SANTOS, brasileiro, casado, comerciário, portador da cédula de identidade 

RG nº. 14186349 SSP/MT., e do CPF nº. 012.236.211-03, residente e 

domiciliado na Rua do Comércio, nº. 106, Bairro Centro, nesta cidade de 

Jauru/MT., por seus advogados e procuradores legalmente habilitados 

(doc. incluso), com escritório profissional sito à Avenida Mauá, nº. 455, 

Centro, fone celular nº. (65) 9971 – 2335 e (65) 9942-5823, onde recebem 

intimações e notificações de estilo, vem respeitosamente perante Vossa 

Excelência, nos termos dos artigos 1.238 e 1.243, do Código Civil, c/c os 

artigos 246, inciso V, § 1º, § 2º, § 3º e 259, inciso I, do NCPC, propor a 

presente “AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO” em desfavor da 

COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL DO BRASIL, em liquidação, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para expor e a final requerer o 

seguinte: DOS FATOS: O Requerente adquiriu a posse mansa e pacífica 

de mais de 27(vinte e sete) anos, com todas as benfeitorias existentes 

sobre parte do Lote n. 15-A, da Quadra n. 247, medindo 15,00 x 20,00 

(quinze metros de frente por vinte metros ditos da frente aos fundos), com 

300,00 m2, e sobre o Lote n. 16, também da Quadra n. 247, medindo 20,00 

x 30,00 (vinte metros de frente por trinta metros ditos da frente aos 

fundos), de Edineuza de Laia Cordeiro, em 14.11.2014, que adquiriu de 

Wander Alberto Barbosa em 26.07.1999, que adquiriu de Dalvo Rossi em 

23.10.1.989, conforme fazem provas os documentos inclusos. Figura 

como proprietária das áreas remanescentes do loteamento onde se acha 

edificada a cidade de Jauru, a COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL 

DO BRASIL, em liquidação, devidamente transcrita na matrícula nº. 1074, 

de 17.11.2006, do Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de 

Jauru/MT., tendo por registro anterior do loteamento sob o nº. 475-A, de 

16.10.1970, do Livro 08, fls. 190/224, do Cartório de Registro de Imóveis 

da Comarca de Cáceres/MT. Os imóveis urbanos usucapiendos são: 1- 

Lote nº. 15-B da Quadra nº. 247, medindo 15,00 x 20,00 (quinze metros de 

frente por vinte metros ditos da frente aos fundos), com 300,00 m2, 

situada na Rua José de Alencar no Bairro Boa Esperança; e 2- Lote nº. 16 

da Quadra nº. 247, medindo 20,00 x 30,00 (vinte metros de frente por 

trinta metros ditos da frente aos fundos), com 600,00 m2, situada na 

Avenida Santos Dumont no Bairro Boa Esperança, todos nesta cidade de 

Jauru/MT., e, encontram-se dentro dos seguintes limites e confrontações: 

1-LOTE N. 15-B, QUADRA N. 247, MEDINDO 20,00 x 15,00, COM 300,00 

M2: NORTE: 20,00 metros para a Avenida Santos Dumont; LESTE: 15,00 

metros com o Lote n. 16; SUL: 20,00 metros com o Lote n. 15-A; e OESTE: 

15,00 metros para a Rua José de Alencar. 1-LOTE N. 16, QUADRA N. 247, 

MEDINDO 20,00 x 30,00, COM 600,00 M2: NORTE: 20,00 metros para a 

Avenida Santos Dumont; LESTE: 30,00 metros com o Lote n. 1; SUL: 20,00 

metros com o Lote n. 14; e OESTE: 30,00 metros com o Lote n. 15-A e 

15-B. Para a comprovação dos fatos acima alegados, o Autor junta à 

inicial, os seguintes documentos: a)- Procuração; b)- Cópias do CNH; c)- 

Planta dos imóveis urbanos com o respectivos memoriais descritivos; d)- 

ART de Prestação de Serviços dos terrenos; e)- Certidões de 

Propriedade; f)- Dois documentos expedidos pela Cia. Comercial de Terras 

Sul do Brasil; g)- Comprovantes de recolhimento da Taxa Judiciária e 

Custas; e h)- Comprovante de depósito no valor de R$ 50,00(cinquenta 

reais), para diligência do Sr. Oficial de Justiça. DO DIREITO: O Código Civil 

manteve as modalidades tradicionais da usucapião, ordinária e 

extraordinária, perfilhando as outras espécies de usucapião disciplinadas 

na Constituição Federal. Houve redução no tempo de posse necessário 

para a usucapião extraordinária, em que dispensado título e boa-fé, de 

vinte para quinze anos, podendo, ainda, ser de dez anos, caso o 

possuidor tenha estabelecido moradia no imóvel, ou realizado obras ou 

serviços de caráter produtivo. O novo CC (Lei nº. 10.406, de 10.01.2002), 

em seus artigos 1.238 e parágrafo único e 1.243, diz o seguinte: Art. 

1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, 

possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, 

independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim 

o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório 

de Registro de Imóveis. (grifo nosso). Art. 1.239.......... Art. 1.240.......... 

Art. 1.241.......... Art. 1.242.......... Art. 1.243. O possuidor pode, para o fim 

de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua 

posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que todas sejam 

contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de 

boa-fé. (grifo nosso). Os artigos 246, inciso V, § 1º, § 2º, § 3º e 259, 

inciso I, do NCPC, dão o procedimento da ação de usucapião. 

REQUERIMENTOS: Pretendendo, pois, o Requerente, legitimar essa 

situação de fato, para os fins consignados na Lei Civil, respeitosamente, 

vem requerer a Vossa Excelência se digne em determinar: a)- A citação 

via edital, com o prazo de 20(vinte) dias, da Companhia Comercial de 

Terras Sul do Brasil, bem como de terceiros e interessados, para 

querendo oferecerem contestação, sob pena de revelia e confissão; b)- A 

citação dos confrontantes: José Marinho dos Santos, residente na Rua 

Gonçalves Dias, nº. 467; Ney Dias Meira, residente na Av. Padre 

Nazareno Lanciotti, s/n., (em frente ao Cruzeiro), saída para Vale de São 

Domingos; e José Anacleto de Souza, residente na Rua Gonçalves Dias, 

n.485, todos no Bairro Boa Esperança, nesta cidade de Jauru/MT., para se 

manifestarem querendo na causa, dentro do prazo de 20(vinte) dias; c)- A 

intimação via postal, dos representantes da Fazenda Pública da União, do 

Estado e do Município, conforme determina o artigo 246, §1º, § 2º, § 3º do 

NCPC, que diz o seguinte: “Art. 246. A citação será feita: § 1º Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. § 2º O disposto no § 1º aplica-se à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta. § 

3º Na ação de usucapião de imóvel, os confinantes serão citados 

pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio 

em condomínio, caso em que tal citação é dispensada. 1- da Fazenda 

Pública da União - Advocacia-Geral da União-Procuradoria da União no 

Estado de Mato Grosso, Avenida General Ramiro de Noronha Monteiro, 

294 – Bairro Jardim Cuiabá - CEP 78050-930 – Cuiabá/MT. Tel. (65) 3644 - 

1877; 2- do Estado - Procuradoria-Geral do Estado – Rua 06, s/nº. Edifício 

Marechal Rondon – Centro Político Administrativo – CEP 78050-970 – 

Cuiabá/MT.,Tel. (65) 3613-5900, e 3- do Município - Prefeitura Municipal de 

Jauru - Rua do Comércio, nº. 480, Centro, Jauru/MT., para que manifestem 

interesse ou não na causa, dentro do prazo de 20(vinte) dias; Tudo para 

que, ao final, seja por sentença deste r. Juízo, declarado o domínio da 

Autor sobre os imóveis urbanos, prosseguindo-se, como de direito, com a 

transcrição da r. sentença no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca, 

devendo o mandado ser instruído com a sentença, planta e respectivo 

memorial descritivo e demais documentos. Protesta-se por provas de todo 

o gênero, especialmente pelo depoimento pessoal dos eventuais 

contestantes, impondo-lhes os ônus da sucumbência e rol de testemunhas 

que serão apresentadas em momento oportuno. Termos em que, com os 

inclusos documentos que a instrui, dando-se à causa para os efeitos 

fiscais o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Nestes Termos, Pede 

Deferimento.”

 DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: 1- Lote nº. 15-B da Quadra nº. 

247, medindo 15,00 x 20,00 (quinze metros de frente por vinte metros 

ditos da frente aos fundos), com 300,00 m2, situada na Rua José de 

Alencar no Bairro Boa Esperança; e 2- Lote nº. 16 da Quadra nº. 247, 

medindo 20,00 x 30,00 (vinte metros de frente por trinta metros ditos da 

frente aos fundos), com 600,00 m2, situada na Avenida Santos Dumont no 

Bairro Boa Esperança, todos nesta cidade de Jauru/MT, encontram-se 

dentro dos seguintes limites e confrontações: 1-LOTE N. 15-B, QUADRA 

N. 247, MEDINDO 20,00 x 15,00, COM 300,00 M2: NORTE: 20,00 metros 

para a Avenida Santos Dumont; LESTE: 15,00 metros com o Lote n. 16; 

SUL: 20,00 metros com o Lote n. 15-A; e OESTE: 15,00 metros para a Rua 

José de Alencar. 1-LOTE N. 16, QUADRA N. 247, MEDINDO 20,00 x 30,00, 

COM 600,00 M2: NORTE: 20,00 metros para a Avenida Santos Dumont; 

LESTE: 30,00 metros com o Lote n. 1; SUL: 20,00 metros com o Lote n. 14; 

e OESTE: 30,00 metros com o Lote n. 15-A e 15-B.

DESPACHO: “Vistos. Cuida-se de Ação de Usucapião Extraordinária 

ajuizada por André Luiz Barbosa dos Santos em face da Companhia 

Comercial de Terras Sul do Brasil. Em síntese, alega a autora que adquiriu 

a posse mansa e pacífica de mais de 27 (vinte e sete) anos, com todas as 

benfeitorias existentes nos Lotes nº 15-B e nº 16, bem como exerce a 

posse dos imóveis, com animus domini. Ao final, requereu a declaração de 

aquisição da propriedade dos bens imóveis usucapiendos descritos nos 

autos. É o relatório. Decido. Inicialmente, convém advertir que o valor da 

causa, consoante disposição estampada nos arts. 291 e seguintes do 

NCPC, deve retratar o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito 

econômico perseguido pelo autor. Em se tratando de demanda na qual se 

objetiva a usucapião, a despeito da ausência de expressa previsão legal, 

a jurisprudência é acorde no sentido de aplicar a regra estabelecida no 

art. 292, inciso IV do NCPC, porquanto tem por base o direito real de 
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propriedade. Nessa trilha, calha destacar o precedente jurisprudencial: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇAO DE USUCAPIAO - VALOR DA 

CAUSA - AUSÊNCIA DE PREVISAO LEGAL - APLICAÇAO ANALÓGICA DO 

ARTIGO 259, VII DO CPC - VALOR RETIFICADO PELO JUIZ DE PISO - 

IRRESIGNAÇAO DOS AGRAVANTES - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. - Não há previsão legal expressa determinando qual o valor 

da causa para Ação de Usucapião. Assim, deve ser aplicado por analogia 

o disposto no citado artigo processualista, ou seja, o valor para 

lançamento do imposto, quer dizer, valor venal do bem, uma vez que 

consiste no valor do proveito econômico pretendido. (TJ-SE - AI: 

2012202977 SE, Relator: VAGA DE DESEMBARGADOR (DES. JOSÉ 

ALVES), Data de Julgamento: 17/09/2012, 2ª.CÂMARA CÍVEL)”. Da análise 

dos documentos encartados aos autos, verifico que o imóvel usucapiendo 

denominado Lote nº 15-B, Quadra nº 247, com área de 300,00 m2, com 

benfeitorias realizadas foi atribuído o valor venal de R$ 5,000,00 (cinco mil 

reais), (vide fl. 13) e com relação ao Lote nº 16, Quadra nº 247, com área 

de 600,00 m2,, foi atribuído o valor venal de R$ 5,000,00 (cinco mil reais) 

(vide fl. 18), bem como ao final, foi atribuído o valor de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais) à causa. Em que pese o valor venal atribuído aos imóveis 

através das certidões emitidas pelo Prefeitura Municipal de Jauru/MT, é 

nítida a discrepância entre eles, tendo em vista que um dos imóveis, em 

termos de área, é o dobro da tamanho do outro. No caso dos autos, o 

proveito econômico perseguido pelo autor é aquisição da propriedade pela 

usucapião, assim, verifico uma discrepância entre o que determina o art. 

292, inciso IV e o valor atribuído à causa. Deste modo, inicialmente e em 

observância ao disposto no art. 292, § 3º, do NCPC, RETIFICO de ofício o 

valor atribuído à causa, arbitrando-o no patamar de R$ 15,000,00 (quinze 

mil reais). PROCEDA-SE às anotações necessárias no registro do feito 

junto ao Sistema Apolo. Superada esta etapa e considerando as 

alterações inseridas pela Lei n. 13.105/2.015 (Novo Código de Processo 

Civil), DETERMINO a citação do indivíduo em cujo nome está registrado o 

bem imóvel usucapiendo, dos confinantes, nos termos do art. 246, § 3°, do 

NCPC e, via edital, dos réus incertos e eventuais interessados, na forma 

do art. 259, inciso I, do NCPC. NOTIFIQUEM-SE os representantes da 

União, da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso e da Fazenda 

Pública Municipal, mediante carta com aviso de recebimento para que, 

dentro do prazo de 20 (vinte) dias, declinem se desfrutam de interesse na 

causa, (art. 218, § 1° do NCPC), observando-se com relação a contagem 

do prazo o que determina o art. 219, 230 e 231 do NCPC. Instrua-se o 

referido expediente com cópia da inicial e dos documentos que a 

acompanham. EXTRAIA-SE certidão vintenária que dê conta da existência 

de eventuais ações cíveis em que figure como parte o requerido. 

Outrossim, requisite-se idêntica certidão junto a Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT. Cumpridas às diligências supramencionadas, VISTAS dos 

autos ao Ministério Público, nos termos do art. 178, inciso I, do NCPC. 

CUMPRA-SE. Às providências.”

Eu, Danielle De La Fuente Goltara Gil, Analista Judiciário, digitei.

 Jauru - MT, 16 de janeiro de 2017.

Angela Maria Janczeski Goes

Juíza Substituta

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41567 Nr: 1276-83.2016.811.0047

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE JAURU - MT

 JUIZO DA VARA ÚNICA

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1276-83.2016.811.0047-Código 41567

ESPÉCIE: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BARBOSA DOS SANTOS

PARTE RÉ: COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL DO BRASIL

CITANDO(A, S): Requerido(a): Companhia Comercial de Terras Sul do 

Brasil, brasileiro(a), natural de Acorizal-MT, solteiro(a)

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/10/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 5 

(cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: “ANDRÉ LUIZ BARBOSA DOS SANTOS, brasileiro, 

casado, comerciário, portador da cédula de identidade RG nº. 14186349 

SSP/MT., e do CPF nº. 012.236.211-03, residente e domiciliado na Rua do 

Comércio, nº. 106, Bairro Centro, nesta cidade de Jauru/MT., por seus 

advogados e procuradores legalmente habilitados (doc. incluso), com 

escritório profissional sito à Avenida Mauá, nº. 455, Centro, fone celular 

nº. (65) 9971 – 2335 e (65) 9942-5823, onde recebem intimações e 

notificações de estilo, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, 

nos termos dos artigos 1.238 e 1.243, do Código Civil, c/c os artigos 246, 

inciso V, § 1º, § 2º, § 3º e 259, inciso I, do NCPC, propor a presente 

“AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO” em desfavor da COMPANHIA 

COMERCIAL DE TERRAS SUL DO BRASIL, em liquidação, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para expor e a final requerer o seguinte: DOS 

FATOS: O Requerente adquiriu a posse mansa e pacífica de mais de 

27(vinte e sete) anos, com todas as benfeitorias existentes sobre parte do 

Lote n. 15-A, da Quadra n. 247, medindo 15,00 x 20,00 (quinze metros de 

frente por vinte metros ditos da frente aos fundos), com 300,00 m2, e 

sobre o Lote n. 16, também da Quadra n. 247, medindo 20,00 x 30,00 

(vinte metros de frente por trinta metros ditos da frente aos fundos), de 

Edineuza de Laia Cordeiro, em 14.11.2014, que adquiriu de Wander 

Alberto Barbosa em 26.07.1999, que adquiriu de Dalvo Rossi em 

23.10.1.989, conforme fazem provas os documentos inclusos. Figura 

como proprietária das áreas remanescentes do loteamento onde se acha 

edificada a cidade de Jauru, a COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL 

DO BRASIL, em liquidação, devidamente transcrita na matrícula nº. 1074, 

de 17.11.2006, do Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de 

Jauru/MT., tendo por registro anterior do loteamento sob o nº. 475-A, de 

16.10.1970, do Livro 08, fls. 190/224, do Cartório de Registro de Imóveis 

da Comarca de Cáceres/MT. Os imóveis urbanos usucapiendos são: 1- 

Lote nº. 15-B da Quadra nº. 247, medindo 15,00 x 20,00 (quinze metros de 

frente por vinte metros ditos da frente aos fundos), com 300,00 m2, 

situada na Rua José de Alencar no Bairro Boa Esperança; e 2- Lote nº. 16 

da Quadra nº. 247, medindo 20,00 x 30,00 (vinte metros de frente por 

trinta metros ditos da frente aos fundos), com 600,00 m2, situada na 

Avenida Santos Dumont no Bairro Boa Esperança, todos nesta cidade de 

Jauru/MT., e, encontram-se dentro dos seguintes limites e confrontações: 

1-LOTE N. 15-B, QUADRA N. 247, MEDINDO 20,00 x 15,00, COM 300,00 

M2: NORTE: 20,00 metros para a Avenida Santos Dumont; LESTE: 15,00 

metros com o Lote n. 16; SUL: 20,00 metros com o Lote n. 15-A; e OESTE: 

15,00 metros para a Rua José de Alencar. 1-LOTE N. 16, QUADRA N. 247, 

MEDINDO 20,00 x 30,00, COM 600,00 M2: NORTE: 20,00 metros para a 

Avenida Santos Dumont; LESTE: 30,00 metros com o Lote n. 1; SUL: 20,00 

metros com o Lote n. 14; e OESTE: 30,00 metros com o Lote n. 15-A e 

15-B. Para a comprovação dos fatos acima alegados, o Autor junta à 

inicial, os seguintes documentos: a)- Procuração; b)- Cópias do CNH; c)- 

Planta dos imóveis urbanos com o respectivos memoriais descritivos; d)- 

ART de Prestação de Serviços dos terrenos; e)- Certidões de 

Propriedade; f)- Dois documentos expedidos pela Cia. Comercial de Terras 

Sul do Brasil; g)- Comprovantes de recolhimento da Taxa Judiciária e 

Custas; e h)- Comprovante de depósito no valor de R$ 50,00(cinquenta 

reais), para diligência do Sr. Oficial de Justiça. DO DIREITO: O Código Civil 

manteve as modalidades tradicionais da usucapião, ordinária e 

extraordinária, perfilhando as outras espécies de usucapião disciplinadas 

na Constituição Federal. Houve redução no tempo de posse necessário 

para a usucapião extraordinária, em que dispensado título e boa-fé, de 

vinte para quinze anos, podendo, ainda, ser de dez anos, caso o 

possuidor tenha estabelecido moradia no imóvel, ou realizado obras ou 

serviços de caráter produtivo. O novo CC (Lei nº. 10.406, de 10.01.2002), 
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em seus artigos 1.238 e parágrafo único e 1.243, diz o seguinte: Art. 

1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, 

possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, 

independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim 

o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório 

de Registro de Imóveis. (grifo nosso). Art. 1.239.......... Art. 1.240.......... 

Art. 1.241.......... Art. 1.242.......... Art. 1.243. O possuidor pode, para o fim 

de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua 

posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que todas sejam 

contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de 

boa-fé. (grifo nosso). Os artigos 246, inciso V, § 1º, § 2º, § 3º e 259, 

inciso I, do NCPC, dão o procedimento da ação de usucapião. 

REQUERIMENTOS: Pretendendo, pois, o Requerente, legitimar essa 

situação de fato, para os fins consignados na Lei Civil, respeitosamente, 

vem requerer a Vossa Excelência se digne em determinar: a)- A citação 

via edital, com o prazo de 20(vinte) dias, da Companhia Comercial de 

Terras Sul do Brasil, bem como de terceiros e interessados, para 

querendo oferecerem contestação, sob pena de revelia e confissão; b)- A 

citação dos confrontantes: José Marinho dos Santos, residente na Rua 

Gonçalves Dias, nº. 467; Ney Dias Meira, residente na Av. Padre 

Nazareno Lanciotti, s/n., (em frente ao Cruzeiro), saída para Vale de São 

Domingos; e José Anacleto de Souza, residente na Rua Gonçalves Dias, 

n.485, todos no Bairro Boa Esperança, nesta cidade de Jauru/MT., para se 

manifestarem querendo na causa, dentro do prazo de 20(vinte) dias; c)- A 

intimação via postal, dos representantes da Fazenda Pública da União, do 

Estado e do Município, conforme determina o artigo 246, §1º, § 2º, § 3º do 

NCPC, que diz o seguinte: “Art. 246. A citação será feita: § 1º Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. § 2º O disposto no § 1º aplica-se à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta. § 

3º Na ação de usucapião de imóvel, os confinantes serão citados 

pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio 

em condomínio, caso em que tal citação é dispensada. 1- da Fazenda 

Pública da União - Advocacia-Geral da União-Procuradoria da União no 

Estado de Mato Grosso, Avenida General Ramiro de Noronha Monteiro, 

294 – Bairro Jardim Cuiabá - CEP 78050-930 – Cuiabá/MT. Tel. (65) 3644 - 

1877; 2- do Estado - Procuradoria-Geral do Estado – Rua 06, s/nº. Edifício 

Marechal Rondon – Centro Político Administrativo – CEP 78050-970 – 

Cuiabá/MT.,Tel. (65) 3613-5900, e 3- do Município - Prefeitura Municipal de 

Jauru - Rua do Comércio, nº. 480, Centro, Jauru/MT., para que manifestem 

interesse ou não na causa, dentro do prazo de 20(vinte) dias; Tudo para 

que, ao final, seja por sentença deste r. Juízo, declarado o domínio da 

Autor sobre os imóveis urbanos, prosseguindo-se, como de direito, com a 

transcrição da r. sentença no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca, 

devendo o mandado ser instruído com a sentença, planta e respectivo 

memorial descritivo e demais documentos. Protesta-se por provas de todo 

o gênero, especialmente pelo depoimento pessoal dos eventuais 

contestantes, impondo-lhes os ônus da sucumbência e rol de testemunhas 

que serão apresentadas em momento oportuno. Termos em que, com os 

inclusos documentos que a instrui, dando-se à causa para os efeitos 

fiscais o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Nestes Termos, Pede 

Deferimento.”

 DESPACHO: “Vistos. Cuida-se de Ação de Usucapião Extraordinária 

ajuizada por André Luiz Barbosa dos Santos em face da Companhia 

Comercial de Terras Sul do Brasil. Em síntese, alega a autora que adquiriu 

a posse mansa e pacífica de mais de 27 (vinte e sete) anos, com todas as 

benfeitorias existentes nos Lotes nº 15-B e nº 16, bem como exerce a 

posse dos imóveis, com animus domini. Ao final, requereu a declaração de 

aquisição da propriedade dos bens imóveis usucapiendos descritos nos 

autos. É o relatório. Decido. Inicialmente, convém advertir que o valor da 

causa, consoante disposição estampada nos arts. 291 e seguintes do 

NCPC, deve retratar o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito 

econômico perseguido pelo autor. Em se tratando de demanda na qual se 

objetiva a usucapião, a despeito da ausência de expressa previsão legal, 

a jurisprudência é acorde no sentido de aplicar a regra estabelecida no 

art. 292, inciso IV do NCPC, porquanto tem por base o direito real de 

propriedade. Nessa trilha, calha destacar o precedente jurisprudencial: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇAO DE USUCAPIAO - VALOR DA 

CAUSA - AUSÊNCIA DE PREVISAO LEGAL - APLICAÇAO ANALÓGICA DO 

ARTIGO 259, VII DO CPC - VALOR RETIFICADO PELO JUIZ DE PISO - 

IRRESIGNAÇAO DOS AGRAVANTES - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. - Não há previsão legal expressa determinando qual o valor 

da causa para Ação de Usucapião. Assim, deve ser aplicado por analogia 

o disposto no citado artigo processualista, ou seja, o valor para 

lançamento do imposto, quer dizer, valor venal do bem, uma vez que 

consiste no valor do proveito econômico pretendido. (TJ-SE - AI: 

2012202977 SE, Relator: VAGA DE DESEMBARGADOR (DES. JOSÉ 

ALVES), Data de Julgamento: 17/09/2012, 2ª.CÂMARA CÍVEL)”. Da análise 

dos documentos encartados aos autos, verifico que o imóvel usucapiendo 

denominado Lote nº 15-B, Quadra nº 247, com área de 300,00 m2, com 

benfeitorias realizadas foi atribuído o valor venal de R$ 5,000,00 (cinco mil 

reais), (vide fl. 13) e com relação ao Lote nº 16, Quadra nº 247, com área 

de 600,00 m2,, foi atribuído o valor venal de R$ 5,000,00 (cinco mil reais) 

(vide fl. 18), bem como ao final, foi atribuído o valor de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais) à causa. Em que pese o valor venal atribuído aos imóveis 

através das certidões emitidas pelo Prefeitura Municipal de Jauru/MT, é 

nítida a discrepância entre eles, tendo em vista que um dos imóveis, em 

termos de área, é o dobro da tamanho do outro. No caso dos autos, o 

proveito econômico perseguido pelo autor é aquisição da propriedade pela 

usucapião, assim, verifico uma discrepância entre o que determina o art. 

292, inciso IV e o valor atribuído à causa. Deste modo, inicialmente e em 

observância ao disposto no art. 292, § 3º, do NCPC, RETIFICO de ofício o 

valor atribuído à causa, arbitrando-o no patamar de R$ 15,000,00 (quinze 

mil reais). PROCEDA-SE às anotações necessárias no registro do feito 

junto ao Sistema Apolo. Superada esta etapa e considerando as 

alterações inseridas pela Lei n. 13.105/2.015 (Novo Código de Processo 

Civil), DETERMINO a citação do indivíduo em cujo nome está registrado o 

bem imóvel usucapiendo, dos confinantes, nos termos do art. 246, § 3°, do 

NCPC e, via edital, dos réus incertos e eventuais interessados, na forma 

do art. 259, inciso I, do NCPC. NOTIFIQUEM-SE os representantes da 

União, da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso e da Fazenda 

Pública Municipal, mediante carta com aviso de recebimento para que, 

dentro do prazo de 20 (vinte) dias, declinem se desfrutam de interesse na 

causa, (art. 218, § 1° do NCPC), observando-se com relação a contagem 

do prazo o que determina o art. 219, 230 e 231 do NCPC. Instrua-se o 

referido expediente com cópia da inicial e dos documentos que a 

acompanham. EXTRAIA-SE certidão vintenária que dê conta da existência 

de eventuais ações cíveis em que figure como parte o requerido. 

Outrossim, requisite-se idêntica certidão junto a Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT. Cumpridas às diligências supramencionadas, VISTAS dos 

autos ao Ministério Público, nos termos do art. 178, inciso I, do NCPC. 

CUMPRA-SE. Às providências.”

Eu, Danielle De La Fuente Goltara Gil, Analista Judiciário, digitei.

 Jauru - MT, 16 de janeiro de 2017.

Angela Maria Janczeski Goes

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46438 Nr: 2258-63.2017.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT 

- OAB:24070/O

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos. Segundo a dicção do artigo 520 da CNGCGJ/MT, seja 

providenciada cópia de segurança e gravação no hard-disk do servidor, 

na forma do que dispõe o artigo 522 e seguintes da CNGCGJ/MT. De suma 

importância realçar que de acordo com o que dispõem o art. 405, § 2.º do 

CPP e o artigo 524 da CNGCGJ/MT não haverá transcrição total ou parcial 

de declarações registradas na gravação eletrônica da audiência, salvo 

nas hipóteses dos artigos 460, § 2º do CPC e 475, parágrafo único do 

CPP. Defiro o pedido do Ministério Público, com supedâneo no artigo 402 

do CPP, para tanto, oficie-se à profissional citada, nos termos do 

requerimento. Oficie-se, também, ao Juízo Deprecado solicitando 

informações sobre o cumprimento da missiva expedida. Considerando o 

disposto no artigo 222 do CPP, dou continuidade ao feito e, com a juntada 

do relatório solicitado, remeto os autos para alegações finais, nos termos 
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do artigo 403, § 3º, do CPP, no prazo sucessivo de cinco dias, a iniciar-se 

pelo Ministério Público. Não havendo alegações de nulidades, saem os 

presentes intimados. Publicada em audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 43456 Nr: 600-04.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Carbo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gercino de Santana Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaime Santana Orro Silva - 

OAB:OAB/MT 6.072-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Galileu Zampieri - 

OAB:OAB/MT 11574/O, Giuseppe Zampieri - OAB:OAB/MT 10603/O

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

DEFIRO o requerimento formulado pelas partes, para tanto, EXPEÇAM-SE 

CARTAS PRECATÓRIAS para as Comarcas de Goiânia/GO, Porto 

Velho/RO, Várzea Grande/MT e Cuiabá/MT para inquirição das 

testemunhas arroladas às pp. 330/331. DETERMINO a SUSPENSÃO DO 

PROCESSO, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. Com o retorno das missivas, VOLVAM-ME os autos 

conclusos para deliberação. Publicada em audiência, sem alegações de 

nulidades. Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35358 Nr: 285-44.2015.811.0047

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Pedro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria das Graças e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleide Marlena de Ávila 

Espíndola - OAB:13.836-B, Rainério Espíndola - OAB:3521-A

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos. A requerimento das partes, concedo prazo de 30 dias para 

apresentação de provas documentais e rol de testemunhas. Acolho o 

requerimento da parte ré, para tanto oficie-se ao Indea, nos termos do 

requerimento. Decorrido o prazo, volvam-me conclusos para deliberação. 

Não havendo alegações de nulidades, saem os presentes intimados. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46570 Nr: 2330-50.2017.811.0047

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdAH, EHC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO NOGUEIRA MACHADO 

- OAB:5311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte sentença: Vistos. Ante a inexistência de 

Defensoria Pública nesta Comarca, nomeio para promover a defesa dos 

interesses de Antônio Cardoso Filho o advogado Dr. Janderson Freitas da 

Costa, inscrito na OAB/MT 21490/O. Defiro o requerimento da parte ré, 

para tanto defiro o prazo de 10 (dez) dias para juntada do acordo 

noticiado. Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47805 Nr: 734-94.2018.811.0047

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paróquia Nossa Senhora do Pilar - Diocese de São Luiz 

de Cáceres, Padre Aguinaldo Assunção Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONEL BENEDITO FERREIRA DE 

ARRUDA - OAB:10202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

ABRA-SE vista ao Ministério Público para que se manifeste.

 Após, VOLTEM-ME os autos conclusos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 03 de abril de 2018.

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22121 Nr: 138-83.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, 

SOLANGE FÁTIMA COLLE, VALDECIR LUIZ COLLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 Vistos, etc.

Efetuando consulta no sistema on-line, constato que houve o bloqueio total 

no montante de R$ 125.376,58.

 Procedo então, através do sistema on-line, solicitação de transferência do 

montante para a conta única deste juízo.

 Sem prejuízo de tal providência, intime-se o executado informando a 

penhora efetivada, podendo o mesmo apresentar embargos no prazo legal 

(art. 915, NCPC).

 Apresentados os embargos, certifique-se, intimando o exeqüente para se 

manifestar em igual prazo (art. 920, NCPC). Não havendo embargos, 

certifique-se e diga o exeqüente em 05 dias.

 Consigne-se que o montante somente será levantado mediante 

autorização judicial expressa, devendo por conseqüência se manter 

depositado até ordem judicial contrária.

 Oficie-se o Sr (a). Escrivão a Conta Única do e. Tribunal de Justiça, 

informando a penhora do valor supra-mencionado, bem como a solicitação 

para que o referido valor seja depositado junto a conta única vinculada a 

este processo.

Junte-se cópia do termo da pesquisa on-line.

Intime-se a parte exeqüente e executada desta decisão.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40056 Nr: 2943-67.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOELINA INÁCIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA STELLA MUNIZ - 

OAB:4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERT LUIS DE SOUZA 

CONCEIÇÃO - OAB:21251/O

 Impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, 

querendo, apresentar impugnação a contestação (réplica), no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 31083 Nr: 725-03.2016.811.0048

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO CEZAR BARROS LEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVIMENTO DOS SEM TERRA, MOVIMENTO 

DOS TRABALHADORES ACAMPADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO TORBAY GORAYEB - 

OAB:6351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DO PROVIMENTO Nº 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DO AUTOR PARA QUE, NO PRAZO LEGAL, PROVIDÊNCIE O 

DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA VISANDO DAR 

EFETIVO CUMPRIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO À 

REF:47.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 28315 Nr: 937-58.2015.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN ROSA PAULISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mullena Cristina Martins 

dos Santos - OAB:21.363

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a Dra. Mullena Cristina 

Martins dos Santos, Advogada militante nesta Comarca, inscrita na 

OAB/MT nº. 21.363/O, acerca da nomeação para atuar como Defensora 

Dativa do réu nestes autos, ocasião em que poderá requerer o que 

entender oportuno.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 39996 Nr: 2923-76.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERT. LUIZ DE SOUZA 

CONCEIÇÃO - OAB:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de abrir vista a parte autora para, 

querendo, apresentar impugnação à contestação (réplica), no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40063 Nr: 2946-22.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERT LUIS DE SOUZA 

CONCEIÇÃO - OAB:21251/O

 Impulsiono os presentes autos, a fim de abrir vista a parte autora para, 

querendo, apresentar impugnação à contestação (réplica), no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38473 Nr: 2339-09.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERT LUIS DE SOUZA 

CONCEIÇÃO - OAB:21251/O

 Impulsiono os presentes autos, a fim de abrir vista a parte autora para 

querendo, apresentar impugnação à contestação (réplica), no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 39776 Nr: 2833-68.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS GERMANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERT. LUIZ DE SOUZA 

CONCEIÇÃO - OAB:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de abrir vista a parte autora para, 

querendo, apresentar impugnação à contestação (réplica), no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 27027 Nr: 520-08.2015.811.0048

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE SANTANA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NICANOR LEOPOLDO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - OAB:3187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO LEOPOLDO NUNES 

JUNIOR - OAB:15871, GERSON CAMILO DE PAULA - OAB:5179, TIAGO 

XAVIER DE PAULA - OAB:15473

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR as partes acerca do 

retorno do processo a primeira instância, ocasião que poderão requerer o 

que entender oportuno, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 28305 Nr: 931-51.2015.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO DA SILVEIRA LEITE, ELIZAINE RODRIGUES 

SILVA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA MAGALI DE SOUZA, INTERMAT - 

INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICO RICARDO DA SILVEIRA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE APOLONIO 

CALLEJAS - OAB:7100, BETHANIA MENESES DIAS- 

DEFENSOPRAPUBLICA ESTADUAL - OAB:97016

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à Parte Autora, para 

impugnar as Contestações, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34742 Nr: 588-84.2017.811.0048

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE NILSON DIAS DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA 

PANIAGO - OAB:19572/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT, GILBERTO BORGES DA SILVA - OAB:58647, 

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50945

 3.1. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados nos 

presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO manejados por JOSÉ NILSON DIAS 

DE MOURA em face de BANCO PANAMERICANO/SA, conforme 

fundamentação supra, determinado o prosseguimento da execução em 
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apenso até seus ulteriores termos.3.2. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento 

de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do 

valor da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do NCPC.3.3. 

Traslade-se cópia desta decisão para os autos principais de Código nº. 

21994.3.4. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias.3.5. P.R.I.C.Juscimeira-MT, 09 de março de 2018.Alcindo 

Peres da RosaJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-69.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA LUCINDA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO E CULTURA DE PRIMAVERA DO 

LESTE LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Por ser tempestivo (LJE, art. 42) e estarem presentes os 

demais pressupostos recursais, tanto objetivos (cabimento, adequação, 

inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade procedimental, 

incluídos nesta o pagamento das custas e a motivação) quanto subjetivos 

(legitimidade e o interesse, que decorre da sucumbência), recebo o 

presente recurso inominado no efeito apenas devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável ao recorrente (LJE, art. 43). 2. Intime-se o 

recorrido para, no prazo de 10 (dez) dais, apresentar contra razões. 3. 

Decorrido o prazo, com ou sem contra razões, remetam-se os autos a 

Egrégia Turma Recursal Única, com nossas homenagens. 4. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-55.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE ALMEIDA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS OAB - MT0015310A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos etc., Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Versam os presentes autos sobre reclamação 

de cunho declaratório e condenatório, onde a parte reclamante pretende 

que seja declarada a inexistência do débito cobrado, bem como ser 

indenizada por danos morais por ter recebido cobrança de valores 

anormais em sua fatura de energia elétrica, sob alegação de haver 

irregularidade no medidor da referida unidade consumidora, diante do não 

pagamento, há a ameaça do corte do fornecimento da energia elétrica. 

Atendendo aos termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilações probatórias, uma vez que as partes já trouxeram provas 

documentais suficientes para o julgamento da lide. A parte reclamante 

ajuizou a presente ação, com pedido liminar, com o fito de que a parte 

requerida se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica 

na unidade consumidora do autor Nº 6/2088592-7, pela cobrança discutida 

nesta ação, bem como, se abstenha de negativar o nome da parte autora 

no registro de bancos de dados do SERASA/SPC, no que se refere aos 

débitos discutidos neste processo, tudo, sob pena de multa de R$ 500,00 

(quinhentos reais), a qual foi deferida e nesta torno definitiva. Antes de 

adentrar no mérito, analiso as preliminares levantadas pela requerida, da 

incompetência do Juizado Especial para presente causa e da ausência de 

especificação de do valor do pedido condenatório. Com relação à primeira 

preliminar, entendo que a mesma não merece prosperar, uma vez que 

entendendo não haver necessidade da realização de prova pericial, sendo 

as provas documentais e já estão nos autos, sendo esta também 

afastada, ademais já que houve perícia na unidade consumidora do autor, 

conforme informado pela requerida. Com relação a segunda preliminar, 

também entendo que a mesma não deve prosperar pois há claramente o 

valor pedido nos autos em relação à declaração de requerida, dos danos 

materiais, bem como do arbitramento do valor do dano moral, sendo que 

afasto apresente preliminar. Da análise dos autos, verifica-se que a parte 

reclamante EUNICE ALMEIDA DOS ANJOS, alega que é titular da Unidade 

Consumidora 6/2088592-7 situada neste Município de Juscimeira-MT, 

sendo que foi surpreendido com o alto valor da fatura referente ao 

consumo do mês de janeiro no valor de R$ 1.318,70 (um mil trezentos e 

dezoito reais e setenta centavos), valores muito superiores aos 

normalmente pagos, sob alegação de haver irregularidade no medidor da 

referida unidade consumidora, como recuperação de consumo. Da 

documentação juntada aos autos, verifica-se que, houve uma má 

prestação de um serviço, visto que não obrou com a devida diligência a 

Reclamada, uma vez que arbitrou valor unilateral referente à suposto 

consumo da unidade consumidora do consumidor, alegando irregularidade 

no medidor de energia, arbitrando assim, uma fatura com valores mais 

altos do que o normal, gerando prejuízo à autora, conforme art. 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, que trago in verbis: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Ademais, o 

consumidor não pode ser penalizado por problemas administrativos da 

fornecedora, da qual não tenha dado causa, uma vez que é 

responsabilidade da concessionária a realização da leitura, a manutenção 

e a verificação do exato funcionamento dos medidores, não podendo 

passar para o consumidor uma atribuição que é sua, assim, se a unidade 

consumidora não marcava o que realmente era consumido, não pode o 

consumidor arcar, a posteriori, com valor muito além das suas posses, 

muito menos poderia a concessionária interromper o fornecimento da 

energia elétrica, considerada como uma necessidade básica e fator 

essencial para a dignidade humana, como meio de coerção para o 

pagamento de dessa dívida arbitrada pela requerida. Pacificado está na 

doutrina e jurisprudência dos nossos Tribunais Superiores, que não cabe 

interromper o fornecimento da energia elétrica como forma coercitiva de 

cobrar dívidas antigas, para tal devem ser usadas as vias ordinárias, 

visando a recomposição de valores não pagos, nesse sentido a decisão 

do STJ, in verbis: “STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 1336889 RS 

2012/0164134-3 Ementa: ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL - 

ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITOS PRETÉRITOS - DIFERENÇA DE CONSUMO 

APURADA EM RAZÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - SUSPENSÃO 

DO FORNECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ, 

embora considere legal a suspensão do serviço de fornecimento de 

energia elétrica pelo inadimplemento do consumidor, após aviso prévio, 

não a admite no caso de débitos antigos, que devem ser buscados pelas 

vias ordinárias de cobrança. 2. Entendimento que se aplica no caso de 

débito pretérito apurado a partir da constatação de irregularidade no 

medidor de energia elétrica, sendo considerado ilegítimo o corte no 

fornecimento do serviço a título de recuperação de consumo 

não-faturado. Precedentes. 3. Recurso especial provido.” De outro norte, 

nota-se que a requerida não trouxe nenhuma prova que combatesse os 

documentos coligidos para os autos pelo autor, limitando-se a negar 

genericamente os fatos. Ao réu compete o ônus da prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor 

(art. 373, II, CPC), o que não se verificou no caso presente. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extra patrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Trago a baila, o 

posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a 

caracterização do dano moral, como se vê: “Dano moral puro – 

Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas 

relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma 

pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. 

– Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285) Ademais, 

está caracterizada, a responsabilidade da reclamada, ainda que 

objetivamente, no evento que gerou os danos suportados pela reclamante, 

o que, por si só, já é um fator determinante do dever de indenizar, posto 

que violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da 
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Constituição Federal. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano 

moral pela interrupção do fornecimento de energia elétrica à consumidora, 

pela parte reclamada ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A., gerando na autora dor, sofrimento, sentimentos íntimos de 

angústia e de estar sendo enganada por um contrato sem a devida 

contraprestação. Assim, sendo desnecessária a comprovação específica 

do prejuízo, pois o dano se extrai da só verificação da conduta indevida 

da reclamada. Não se afigura possível a prefixação do quantum da 

indenização devida por danos morais. A fixação do valor da indenização 

deve pautar-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, um para compensar o constrangimento indevido 

imposto ao ofendido, e outro para desestimular o ofensor a, no futuro, 

praticar atos semelhantes, contendo, assim o caráter punitivo e 

pedagógico. Todavia ressalta-se que o valor não deve ser tão grande ao 

ponto de constituir enriquecimento ilícito e nem tão pequeno que se torne 

inexpressivo. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DA TUTELA, 

proposta por EUNICE ALMEIDA DOS ANJOS, em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para: a) DECLARAR 

a inexistência do débito no valor de R$ 1.318,70 (um mil trezentos e 

dezoito reais e setenta centavos), arbitrado pela reclamada, em virtude da 

falta de leitura na unidade consumidora da autora Nº 6/2088592-7; b) 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 

(seis mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida 

monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir desta decisão. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. P.R.I.C. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000322-80.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LUANDA TAUANE ARAUJO CHAVES PIMENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYWMY EDWARDA ARAUJO SILVA OAB - MT23677/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Versam os presentes autos sobre reclamação 

de cunho condenatório e condenatório, onde a parte reclamante pretende 

o cancelamento da compra e a devolução do valor pago pelo Iphone 6, 16 

Gb, Cor Dourada, usado, devido ao mesmo ter apresentado problemas e 

não ter sido sanado pela requerida, bem como ser indenizada por danos 

morais pelo prejuízo sofrido. Atendendo aos termos do artigo 355, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, 

por não haver necessidade de dilações probatórias, uma vez que as 

partes já trouxeram provas documentais suficientes para o julgamento da 

lide. Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO CÍVEL, proposta por LUANDA 

TUANE ARAÚJO CHAVES PIMENTA, em face de B2W COMPANHIA 

DIGITAL, aduzindo, em síntese, que em 23/03/2017 adquiriu um Iphone 6, 

16 Gb, Cor dourada, usado, IMEI nº 354450065208141 Série 

F18NPLYPG5MF. Porém, nas primeiros semanas após a entrega do 

produto, o mesmo apresentou vício de qualidade: o carregador estragou e, 

em seguida, a TELA travou e não queria mais funcionar, sendo que o 

agente autorizado informou que a tela do aparelho não era original, 

faltava-lhe parafusos e a bateria estava colada com um tipo de cola 

diversa. Pugna pela devolução do valor, bem como pela condenação da 

requerida em danos morais. Antes de adentrar no mérito, analiso a 

preliminar levantada pela requerida, da ilegitimidade passiva da mesma, por 

entender que apenas comercializou o produto, não tendo responsabilidade 

pela sua qualidade. Entendo que a referida preliminar, não deva prosperar, 

uma vez que a fornecedora de bens duráveis responde solidariamente 

com o fabricante diante do consumidor final, assumindo, assim o risco dos 

vícios ocorridos nos produtos comercializados. No caso, importa 

esclarecer que no polo passivo da relação de consumo se encontram 

todas as espécies de fornecedores, coobrigados e solidariamente 

responsáveis pelo ressarcimento dos vícios de qualidade ou quantidade 

eventualmente apurados no fornecimento de produtos ou serviços, não 

podendo o consumidor final ficar a mercê das suas tentativas de se eximir 

da responsabilidade assumida com a comercialização dos produtos. Com 

relação a preliminar levantada pela requerida, da incompetência do Juizado 

Especial para presente causa, alegando a necessidade de realização de 

perícia técnica. Da analise dos documentos juntados, entendo que a 

referida preliminar não merece prosperar, uma vez que não há a 

necessidade da realização de prova pericial, sendo que as provas 

documentais já estão nos autos, assim, afasto apresente preliminar. No 

mérito, depreende-se dos documentos juntados aos autos que a parte 

reclamada deu causa a má prestação de um serviço, conforme art. 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não sanou o problema 

apresentado pelo referido produto vendido à parte autora, gerando, dessa 

forma, inúmeros transtornos e prejuízos para o reclamante. O Código de 

Defesa do Consumidor é explicito ao descrever a responsabilidade 

objetiva dos fornecedores de bens duráveis, sendo que dessa forma 

desnecessária é a verificação da culpa, bastando a existência do dano e 

do nexo, in verbis: "Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo 

duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de 

qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao 

consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por 

aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do 

recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, 

respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o 

consumidor exigir a substituição das partes viciadas." Cabe mencionar 

que o consumidor, ao adquirir o bem, cria uma expectativa quanto ao 

desempenho e à durabilidade do produto, que se traduzem no 

cumprimento da finalidade à qual o produto de presta, bem como na 

garantia de que o produto ou serviço não perderá, total ou parcialmente, 

de forma prematura, sua utilidade. No entanto, a par do reconhecimento de 

uma má prestação no serviço contratado, vislumbro a possibilidade da 

substituição do bem adquirido ou a devolução de todos os valores pagos, 

bem como ressarcimento dos prejuízos materiais, além da indenização por 

dano moral, tudo sem ônus ao autor. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o 

pedido contido na presente AÇÃO DE RECLAMAÇÃO CÍVEL, proposta por 

LUANDA TUANE ARAÚJO CHAVES PIMENTA, em face de B2W 

COMPANHIA DIGITAL, para: a) DECLARAR rescindido o contrato entre as 

partes, devendo ser suspensas as cobranças feitas através do cartão de 

crédito; b) CONDENAR a parte Reclamada a devolver à parte Reclamante a 

importância já paga a título de devolução do valor despendido, a ser 

corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% 

(um por cento) ao mês, ambos a partir do pagamento efetuado; c) 

CONDENAR a parte Reclamada a pagar à parte Reclamante a importância 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, a 

ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% 

(um por cento) ao mês, ambos a partir desta decisão. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-07.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO LOPES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Diante da inércia das partes em intentarem a execução da 

sentença, conforme certidão acostada nos autos, demonstrando o transito 

em julgado da mesma, o processo deve ser remetido ao arquivo. 2. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000325-35.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA PORTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. 

É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. Designada audiência de 

conciliação, o requerente não compareceu ao ato, apesar de devidamente 

intimado na pessoa de seu procurador, conforme Termo de Audiência. 

Portanto, forçosa é a extinção do feito sem análise do mérito, em 

decorrência da inércia do autor. Este é o entendimento pacificado, senão 

vejamos: “Não comparecimento do autor. Extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, 

nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que 

tenha advogado constituído (Revista dos Juizados especiais do Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal e Territórios, 2/108).” 3. ANTE O EXPOSTO, 

diante da ausência do autor na audiência de conciliação, julgo extinto o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

n. 9.099/95. 4. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do parágrafo 2º, do artigo 51, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 

do FONAJE. 5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-93.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA PRICILA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. 

É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. Designada audiência de 

conciliação, o requerente não compareceu ao ato, apesar de devidamente 

intimado na pessoa de seu procurador, conforme Termo de Audiência. 

Portanto, forçosa é a extinção do feito sem análise do mérito, em 

decorrência da inércia do autor. Este é o entendimento pacificado, senão 

vejamos: “Não comparecimento do autor. Extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, 

nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que 

tenha advogado constituído (Revista dos Juizados especiais do Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal e Territórios, 2/108).” 3. ANTE O EXPOSTO, 

diante da ausência do autor na audiência de conciliação, julgo extinto o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

n. 9.099/95. 4. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do parágrafo 2º, do artigo 51, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 

do FONAJE. 5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 4901 Nr: 933-70.2005.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANDRA ALVES BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÍCIA DA ROSA HAAS - OAB: MT 

5947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:MT-12093

 Vistos, etc.1. Trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença promovida 

por ELISANDRA ALVES BRANDÃO em face de REAL SEGUROS S/A, 

ambos qualificados nos autos. 8. Assim, determino a intimação de REAL 

SEGURO S/A e Banco Bradesco S/A para que se manifestem nos autos 

requerendo o que entenderem oportuno, visando à composição da lide, no 

prazo de 15 (quinze) dias sob pena arquivamento do feito.9. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74325 Nr: 1932-14.2017.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENY TIRAPELLE, Edino Antonio Tirapele, 

TANIA ADELAIDE TIRAPELE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Autor para que no prazo de 10 (dez) 

dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de 

R$ 90,00 (noventa reais) na Conta Corrente n.º 23.925-9, Agência 4815-1, 

Banco do Brasil, em nome de Fórum da Comarca de Marcelândia, CNPJ 

08.584.045/0001-62, em conformidade com a PORTARIA 47/2015/DF o 

depósito deverá ser identificado como código do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73886 Nr: 1697-47.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTEMIO JOSE VERUS EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE FOI DESIGNADA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA 

14:50 HORAS DO DIA 03/07/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73428 Nr: 1474-94.2017.811.0109

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ALICE DE OLIVEIRA, ARCELIO LAURI SCHMITT, 

CECILIA PETRYKOWSKI, FLAVIO TIRAPELLE, ELIETE PEREIRA DA SILVA 

RODRIGUES DO CARMO, GEISI GLAUCIA DA SILVEIRA, HILARIO BUFFON, 

MARINES DE FÁTIMA CHAVES , JEAN CARLOS TIRAPELLE, JONAS 

RODRIGUES DO CARMO, LUCIAN PETRYKOWSKI LOCH, LUCIANO 

MARIANO, LUIS ANTONIO ARAUJO, LUIS EDUARDO ARAUJO, VIVIAN 

PAULA GIRELI, NOELY MADALENA FERREIRA TIRAPELLE, ROSENI 

COALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Antunes Segato - 

OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO TEIXEIRA 

RODRIGUES - OAB:AC 3406, Danny Fabrício Cabral Gomes - 

OAB:6337 MS, ELIZABETH CERQUEIRA COSTA - OAB:ES 13066, 

HORST VILMAR FUCHS - OAB:ES 12529, MARINA BELANDI SCHEFFER 

- OAB:AC 3232, ROBERTO DUARTE JÚNIOR - OAB:AC 2485, VINICIUS 

DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - OAB:DF 19680, WILSON FURTADO 

ROBERTO - OAB:PB 12189

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para Citar os Requeridos, através do advogados 

indicados na inicial para, no prazo legal, apresentar resposta, sob pena de 

revelia, oportunidade em que deverá apresentar o relatório 

financeiro/contábil das contas da parte autora, bem como do crédito 
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existente nas aludidas contas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71671 Nr: 508-34.2017.811.0109

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACSON MARCELO NERVO - 

OAB:12883/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR as partes para que compareçam na 

Secretaria Municipal de Saúde de Marcelândia para agendar o Estudo 

Psicólogico, com a psicóloga Kauani Angeli.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75023 Nr: 353-94.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSNEI DA SILVA CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:21797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que foi designada Audiência de Conciliação para as 14:45 hs 

do dia 03/07/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63593 Nr: 662-57.2014.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REMESON OLIVEIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELITON REZENDE DE JESUS - 

OAB:21781/0, Jadeir Cangussu Nogueira - OAB:6739-A/MT

 Vistos, etc.

Em face da participação deste Magistrado em curso na capital Cuiabá/MT, 

redesigno a audiência para o dia 12 de julho de 2018, às 16h30min,

Cumpra-se. Intimem-se. Requisite-se escolta se necessário.

Ciência ao Parquet

Marcelândia/MT, 13 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 60546 Nr: 504-70.2012.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Matias Dias, LUCAS DANIEL SILVA, 

EDIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, RONDINELLE COSTA DE SOUSA, 

GEORGE SHNIMINSKI FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B, Paulo César Barbosa dos Santos - 

OAB:11688-MT, REGINALDO ALVES - OAB:15508-O/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALEX MATIAS DIAS, Filiação: José 

Carlos Dias e Iraci Matias da Silva Dias, data de nascimento: 29/10/1987, 

brasileiro(a), natural de Presidente Prudente-SP, solteiro(a), pedreiro. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão punitiva intentada pelo Ministério Público para:a)Absolver da 

acusação os réus Lucas Daniel Silva e Edivaldo Messias dos Santos, dos 

crimes do artigo 155, § 4º, incisos I e IV do Código Penal (duas vezes – 

fatos 01 e 02); artigo 288 do Código Penal (fato 03); e artigo 244-B da Lei 

nº 8.069/90 (fato 04), na forma do artigo 69 do Código Penal;b)Absolver 

os réus Alex Matias Dias, Rondinelle Costa de Sousa e George Shniminski 

Ferreira da imputação dos delitos previstos no artigo 288 do Código Penal 

e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90;c)Condenar os réus Alex Matias Dias, 

Rondinelle Costa de Sousa e George Shniminski Ferreira, como incurso 

nas sanções do artigo 155, § 4º, incisos I e IV do Código Penal; 

Considerando as diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 68 do Estatuto 

Repressivo, passo à individualização da pena cominada aos 

acusados.3.1. Do acusado Alex Matias Dias.Levando-se em conta a 

existência de 02 (duas) causas de aumento de pena (qualificadoras), em 

consonância com a jurisprudência majoritária, uma será usada como 

causa de aumento e outra como circunstância judicial.Culpabilidade: 

Analisada como limite à sanção estatal, autoriza a exasperação da 

pena-base quando demonstrada pelo julgador, com base em elementos 

concretos, a maior censurabilidade que recai sobre o agente, ante o bem 

jurídico ofendido, o que ocorreu na espécie, pois conforme ressai dos 

autos, os acusados destruíram os cadeados da porta de entrada do 

estabelecimento comercial “Casa da Verdura” para poderem 

adentrá-lo.Antecedentes: o réu ostenta bons antecedentes.Conduta 

social: não existem elementos para aferi-la.Personalidade do agente: não 

existem elementos para valorá-la.Motivos do crime: foi à obtenção de lucro 

fácil, independente de esforço laborativo – ou seja, os motivos normais a 

este crime.Circunstâncias do crime: verifico que o crime foi praticado em 

concurso de pessoas, o que justifica o aumento da pena em virtude do 

risco que a pluralidade de pessoas proporciona à integridade física e 

patrimonial da vítima.Consequências do crime: consideradas normais ao 

tipo penal perpetrado.Comportamento da vítima: não influiu na prática do 

crime.Ponderadas tais circunstâncias, fixo-lhe a pena-base em 02 (dois) 

anos e 02 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias - multa, no valor 

correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, 

considerando a situação econômica do réu. Incidem no caso as 

circunstâncias atenuantes relativas à confissão espontânea. Desta forma, 

reduzo a pena aplicada em 02 (dois) mêses de reclusão e 10 (dez) dias 

multa. Não há circunstâncias agravantes.3.2. Causas de aumento e de 

diminuição. Não há causas especiais de aumento e de diminuição. Assim, 

a PENA DEFINITIVA é de 02 (dois) anosde reclusão e 10 (dez) dias multa. 

3.3. Do Regime de cumprimento da pena. Considerando-se a qualidade e 

quantidade de pena aplicada, estabeleço o regime inicial ABERTO para o 

cumprimento da pena, com base no artigo 33, § 2º, “c” do CP.3.4. Detração 

da pena. Com relação à Detração Penal, tem-se que em data de 03 de 

dezembro 2012 foi publicada a Lei nº 12.736/2012, a qual incluiu o §2º do 

artigo 387 do Código de Processo Penal, estando vigente deste a data de 

sua publicação, nos seguintes termos: “Art. 387. (...) §2º. O tempo de 

prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou 

no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime 

inicial de pena privativa de liberdade.”O réu Alex Matias Dias foi preso em 

flagrante no dia 25 de maio de 2012, e obteve Alvará de soltura no dia 12 

de novembro de 2012, ficando preso por quase seis meses. No caso em 

tela é forçoso reconhecer que o regime de cumprimento da pena não será 

alterado, eis que fixado o regime inicial aberto. Presentes os requisitos 

legais, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de 

direitos, consoante disposto no artigo 44 do Código Penal. Estas 

consistirão em prestação de serviços à comunidade à razão de uma hora 

por dia de condenação, segundo as aptidões do condenado e prestação 

pecuniária em favor de instituição assistencial a ser indicada pelo Juízo 

das Execuções Penais, e prestação pecuniária, no equivalente a 01 (um) 

salário mínimo, valor vigente à época do efetivo pagamento.Dispõe o artigo 

387, inciso IV, do CPP que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará 

valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, 

considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.Ocorre que nos 

presentes autos não houve demonstração dos danos suportados pela 

vítima e não houve requerimento expresso a esse respeito. Por tal razão, 

deixo de fixar um valor mínimo para a respectiva reparação.3.5. Do 

acusado George Shniminski Ferreira. Levando-se em conta a existência 

de 02 (duas) causas de aumento de pena (qualificadoras), em 

consonância com a jurisprudência majoritária, uma será usada como 

causa de aumento e outra como circunstância judicial.Culpabilidade: 
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Analisada como limite à sanção estatal, autoriza a exasperação da 

pena-base quando demonstrada pelo julgador, com base em elementos 

concretos, a maior censurabilidade que recai sobre o agente, ante o bem 

jurídico ofendido, o que ocorreu na espécie, pois conforme ressai dos 

autos, os acusados destruíram os cadeados da porta de entrada do 

estabelecimento comercial “Casa da Verdura” para poderem 

adentrá-lo.Antecedentes: o réu ostenta bons antecedentes.Conduta 

social: não existem elementos para aferi-la.Personalidade do agente: não 

existem elementos para valorá-la.Motivos do crime: foi à obtenção de lucro 

fácil, independente de esforço laborativo – ou seja, os motivos normais a 

este crime.Circunstâncias do crime: verifico que o crime foi praticado em 

concurso de pessoas, o que justifica o aumento da pena em virtude do 

risco que a pluralidade de pessoas proporciona à integridade física e 

patrimonial da vítima.Consequências do crime: consideradas normais ao 

tipo penal perpetrado.Comportamento da vítima: não influiu na prática do 

crime.Ponderadas tais circunstâncias, fixo-lhe a pena-base em 02 (dois) 

anos e 02 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias - multa, no valor 

correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, 

considerando a situação econômica do réu. Não incidem, no caso, 

circunstâncias atenuantes ou agravantes.3.6. Causas de aumento e de 

diminuição. Não incidem, na espécie, causas especiais de aumento e de 

diminuição. Assim, a pena definitiva é de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses 

de reclusão e 20 (vinte) dias multa. 3.7. Do Regime de cumprimento da 

pena. Considerando-se a qualidade e quantidade de pena aplicada, 

estabeleço o regime inicial ABERTO para o cumprimento da pena, com 

base no artigo 33, § 2º, “c” do CP.3.8. Detração da pena. Com relação à 

Detração Penal, tem-se que em data de 03 de dezembro 2012 foi publicada 

a Lei nº 12.736/2012, a qual incluiu o §2º do artigo 387 do Código de 

Processo Penal, estando vigente deste a data de sua publicação, nos 

seguintes termos: “Art. 387. (...) §2º. O tempo de prisão provisória, de 

prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será 

computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa 

de liberdade.”O réu George Shniminski Ferreira foi preso em flagrante no 

dia 25 de maio de 2012, e obteve Alvará de soltura no dia 12 de novembro 

de 2012, ficando preso por quase seis meses. No caso em tela é forçoso 

reconhecer que o regime de cumprimento da pena não será alterado, eis 

que fixado o regime inicial aberto. Presentes os requisitos legais, substituo 

a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consoante 

disposto no artigo 44 do Código Penal. Estas consistirão em prestação de 

serviços à comunidade à razão de uma hora por dia de condenação, 

segundo as aptidões do condenado e prestação pecuniária em favor de 

instituição assistencial a ser indicada pelo Juízo das Execuções Penais, e 

prestação pecuniária, no equivalente a 01 (um) salário mínimo, valor 

vigente à época do efetivo pagamento.Dispõe o artigo 387, inciso IV, do 

CPP que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para 

reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos 

sofridos pelo ofendido.Ocorre que nos presentes autos não houve 

demonstração dos danos suportados pela vítima e não houve 

requerimento expresso a esse respeito. Por tal razão, deixo de fixar um 

valor mínimo para a respectiva reparação.3.9.Do réu Rondinelle Costa de 

Sousa.Culpabilidade: Analisada como limite à sanção estatal, autoriza a 

exasperação da pena-base quando demonstrada pelo julgador, com base 

em elementos concretos, a maior censurabilidade que recai sobre o 

agente, ante o bem jurídico ofendido, o que ocorreu na espécie, pois 

conforme ressai dos autos, o acusado ordenava que os acusados Alex 

Matias Dias Geroge Shniminski Ferreira atuassem sob suas ordens, e os 

demais réus atendiam as ordens para continuar residindo na residência do 

acusado Rondinelle. Dessa forma, conforme apurado nos autos, o furto 

praticado na “Casa da Verdura” foi praticado sob as ordens do 

acusado.Antecedentes: o réu ostenta bons antecedentes.Conduta social: 

não existem elementos para aferi-la.Personalidade do agente: não existem 

elementos para valorá-la.Motivos do crime: foi à obtenção de lucro fácil, 

independente de esforço laborativo – ou seja, os motivos normais a este 

crime.Circunstâncias do crime: verifico que o crime foi praticado em 

concurso de pessoas, o que justifica o aumento da pena em virtude do 

risco que a pluralidade de pessoas proporciona à integridade física e 

patrimonial da vítima.Consequências do crime: consideradas normais ao 

tipo penal perpetrado.Comportamento da vítima: não influiu na prática do 

crime.Ponderadas tais circunstâncias, fixo-lhe a pena-base em 02 (dois) 

anos e 01 (um) mês de reclusão e 20 (vinte) dias - multa, no valor 

correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, 

considerando a situação econômica do réu. Incidem no caso uma 

circunstância agravante, já que os demais acusados atuavam sob ordens 

do réu Rondinelle. Desta forma, ei por bem aumentar a pena aplicada em 

01 (um) mês de reclusão e 10 (dez) dias multa. Não há circunstâncias 

atenuantes.3.2. Causas de aumento e de diminuição. Não há causas 

especiais de aumento e de diminuição. Assim, a pena definitiva é de 02 

(dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 30 (trinta) dias multa. 3.3. Do 

Regime de cumprimento da pena. Considerando-se a qualidade e 

quantidade de pena aplicada, estabeleço o regime inicial ABERTO para o 

cumprimento da pena, com base no artigo 33, § 2º, “c” do CP.3.4. Detração 

da pena. Com relação à Detração Penal, tem-se que em data de 03 de 

dezembro 2012 foi publicada a Lei nº 12.736/2012, a qual incluiu o §2º do 

artigo 387 do Código de Processo Penal, estando vigente deste a data de 

sua publicação, nos seguintes termos: “Art. 387. (...) §2º. O tempo de 

prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou 

no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime 

inicial de pena privativa de liberdade.”O réu Rondinelle Costa de Sousa foi 

preso em flagrante no dia 25 de maio de 2012, e obteve Alvará de soltura 

no dia 12 de novembro de 2012, ficando preso por quase seis meses. No 

caso em tela é forçoso reconhecer que o regime de cumprimento da pena 

não será alterado, eis que fixado o regime inicial aberto. Presentes os 

requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por duas 

restritivas de direitos, consoante disposto no artigo 44 do Código Penal. 

Estas consistirão em prestação de serviços à comunidade à razão de uma 

hora por dia de condenação, segundo as aptidões do condenado e 

prestação pecuniária em favor de instituição assistencial a ser indicada 

pelo Juízo das Execuções Penais, e prestação pecuniária, no equivalente 

a 01 (um) salário mínimo, valor vigente à época do efetivo 

pagamento.Dispõe o artigo 387, inciso IV, do CPP que o juiz, ao proferir 

sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos 

causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo 

ofendido.Ocorre que nos presentes autos não houve demonstração dos 

danos suportados pela vítima e não houve requerimento expresso a esse 

respeito. Por tal razão, deixo de fixar um valor mínimo para a respectiva 

reparação.4. Disposições finais:Dispõe o artigo 387, inciso IV, do CPP que 

o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para 

reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos 

sofridos pelo ofendido.A despeito de a vítima Edemar Emilio Shichil ter 

declarado em audiência que teve prejuízo no valor aproximado de R$ 

200,00 (duzentos) reais, disse que os objetos furtados foram 

recuperados e, além disso, não houve pedido expresso da vítima nesse 

sentido, razões pelas quais, deixo de fixar um valor mínimo para a 

respectiva reparação.Condeno os réus ao pagamento das custas e 

despesas processuais.Posteriormente ao trânsito em julgado: a. 

Providencie-se a conta de custas e da multa, intimando-se os réus a 

pagá-la em 10 (dez) dias;b. Cumpra-se, atentamente, o Código de Normas 

acima mencionado, fazendo-se as anotações e comunicações 

necessárias.c. Comunique-se à Justiça Eleitoral acerca da presente 

condenação, nos termos do artigo 15, inciso III da CF, permanecendo 

suspensos os direitos políticos do apenado enquanto durarem seus 

efeitosd. Façam conclusos os autos para designação de audiência 

admonitória.f. Procedam-se as anotações e comunicações necessárias, 

devendo ser observado, no que for aplicável, o contido no Código de 

Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso.Expeçam-se certidões de honorários advocatícios aos advogados 

nomeados às fls. 272/273; 284/285. Atente-se a Senhora Gestora que a 

defesa dos acusados Alex Matias Dias e George Shniminski Ferreira foi 

patrocinada pelo Dr. Lanereuton Theodoro Moreira. A defesa do acusado 

Rondinelle Costa de Sousa foi patrocinada pelo Dr. Reginaldo Alves, e a 

defesa dos acusados Edivaldo Messias dos Santos e Lucas Daniel Silva 

foi patrocinada pelo Dr. Paulo César Barbosa dos Santos. Arbitro 

honorários em favor de cada causídico em 10 URH, alinhando com a 

Tabela de Honorários da OAB.Publique-se. Intimem-se. Marcelândia, 25 de 

novembro de 2015.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GERALDO ALVES 

COLAÇO JUNIOR, digitei.

Marcelândia, 02 de junho de 2017

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010012-59.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON ROSA DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDILSON NUNES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Processo: 

8010012-59.2016.8.11.0109; Valor causa: R$ 12.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: NILSON ROSA DE LIMA Parte Ré: REQUERIDO: JOSE 

EDILSON NUNES Considerando que a parte requerida não foi devidamente 

intimada, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para oitiva das 

testemunhas e das partes para o dia 08/08/2018 às 14h:30min para a 

solenidade. As partes deverão trazer suas testemunhas 

independentemente de intimação pelo Juízo. Intimem-se, consignando que 

a ausência injustificada da parte reclamante ensejará a extinção do 

processo e a ausência injustificada da parte reclamada poderá ensejar a 

revelia. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Marcelândia/MT, 04 de abril 

de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67291 Nr: 1201-12.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONIZIA SITKO MALAMIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - OAB:14068

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Devidamente autorizada, impulsiono o feito de acordo com o Art. 1.010. § 

1º do Novo CPC, para que o apelado apresente contrarrazões à apelação 

ofertada, no prazo de 15 (quinze) dias.

Regina Matos Davi - Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72966 Nr: 459-50.2018.811.0111

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIO OMAR SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. MARAFON ME, DEIVID DENIS BASILIO DA 

SILVA, IZAIAS ANTONIO REMOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ORLI MACEDO MELO - 

OAB:20031/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme pauta do Juízo, impulsiono os autos designando audiência de 

conciliação para o dia 27/06/2018 às 14 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 70705 Nr: 3012-07.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEISSMULLER E CIA LTDA - EPP, VINÍCIOS 

WEISSMULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVECO DO BRASIL, TORINO COMERCIO DE 

VEICULO LTDA - SNP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT6057, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT6057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17147/O, 

LEONARDO FARINHA GOULART - OAB:110851 , WILLIAN MARQUES 

SOLANO ROSA - OAB:OAB/MT 24395

 Certifico que as contestações de referêcias 21 e 22, foram protocoladas 

no prazo legal.

Impulsiono o feito, abrindo vista a parte autora para que no prazo legal, 

querendo, apresente impugnação.

Regina Matos Davi - Gestora Judiciária Subsituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68632 Nr: 1972-87.2017.811.0111

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR BATISTELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Réus Indeterminados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BERTOLDO 

BARCHET - OAB:5665

 Processo nº 1972-87.2017.811.0111 (Código 68632)

Classe – Assunto: Interdito Proibitório

Requerente: Lucimar Batistella

Requerido: Tiago Piazza Carlott

Vistos.

Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela parte requerente 

Lucimar Batistella em face da decisão que revogou a liminar outrora 

deferida em seu favor e concedeu proteção possessória ao requerido 

Tiago Piazza Carlott.

Fundamenta seu pedido em suposta insegurança jurídica e dano de difícil 

reparação.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

Decido.

Mantenho incólume a decisão objurgada, pelos seus próprios 

fundamentos, fazendo-os parte do presente.

A revogação da medida liminar do interdito proibitório foi fundamentada 

nos consectários legais específicos dos pressupostos indispensáveis 

para concessão de proteção possessória, lastreada nos esclarecimentos 

do requerido, do irmão da requerente e do auto de constatação subscrito 

pela oficial de justiça designada.

Não há se falar, outrossim, em afronta ao princípio da segurança jurídica, 

principalmente porque a decisão proferida, em cognição sumária, está 

sujeita a reanálise por decisão que, após apreciação de novos elementos 

trazidos aos autos, nega o direito invocado pela parte requerente e revoga 

o “decisum” que entendeu estarem presentes os requisitos para o 

deferimento da tutela liminar.

Isto posto, INDEFIRO O PEDIDO formulado pela requerente Lucimar 

Batistela e delibero pelo prosseguimento do feito, intimando-a para, 

querendo, impugnar a contestação apresentada.

Intime-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 03 de abril 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 51913 Nr: 1846-57.2015.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ezequiel Bezerra de Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102305/4/2018 Página 584 de 689



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ilvânio Martins - OAB:12.301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos etc.

Designo audiência de instrução e julgamento para a data de 17/05/2018, 

às 14h00mim.

 Intimem-se as partes.

 Nos termos do art. 455 do NCPC, cabe ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias 

da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento.

A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação do advogado, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.

A inércia do advogado em relação à comunicação da testemunha implica a 

desistência da sua inquirição (art. 455, § 3º, NCPC).

No mais, fixo o número máximo de 03 (três) testemunhas para cada parte 

por fato narrado na inicial, conforme dispõe o art. 357, § 6º, do NCPC.

Cumpra-se e expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 69339 Nr: 542-18.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Rodrigues da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social de 

Roeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Marcos Nunes Pereira - 

OAB:15481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico em cumprimento à decisão de Ref: 5, em contato com a 

Assistente Social credenciada deste Juízo, fica designada a data de 24 de 

maio de 2018, às 14 horas para a realização do Estudo Socioeconômico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 69339 Nr: 542-18.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Rodrigues da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social de 

Roeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Marcos Nunes Pereira - 

OAB:15481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 542-18.2018.811.0030Código nº. 69339DECISÃO/OFÍCIO nº. 

69/2018Vistos etc. Trata-se de ação de ação de concessão de benefício 

de prestação continuada da assistência social ao idoso com pedido de 

tutela antecipada.I – DO RECEBIMENTO DA INICIALRecebo o pedido inicial, 

uma vez que preenche os requisitos dispostos no art. 319 do Código de 

Processo Civil.II – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇATendo em vista as 

informações de hipossuficiência da parte, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça, ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos termos 

da Lei 1.060/50 e do CPC... V – DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVOAcerca da decisão junto ao Plenário do STF, de que se 

exige prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à 

Justiça para concessão de benefício.VI – DA REALIZAÇÃO DE ESTUDO 

SOCIOECONÔMICO Determino a realização de estudo socioeconômico a 

ser realizado pela Equipe Multidisciplinar vinculada a este juízo, devendo o 

laudo ser apresentado em 30 (trinta) dias.Intime-se o profissional nomeado 

para designar a data do estudo, o que deverá ser imediatamente 

informado nos autos, visando à intimação prévia das partes. São os 

seguintes os quesitos do juízo: 1) qual a renda mensal per capita da família 

do periciando? 2) É inferior a ¼ do salário mínimo vigente? 3) Ainda que a 

renda mensal familiar per capita seja superior a ¼ do salário mínimo, 

restou demonstrada a condição de miserabilidade do(a) periciando(a), 

expressa na situação de absoluta carência de recursos para a 

subsistência.VII – DA CONTESTAÇÃOCom a juntada do estudo social, 

cite-se o requerido para que esse apresente contestação e manifestação 

a respeito do laudo, no prazo de 15 (quinze dias).Após, com ou sem 

manifestação da autarquia ré, intime-se a parte autora para manifestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAISServe a 

presente decisão como ofício para encaminhamento do processo à 

Procuradoria do INSS, nos termos do art. 188 do CPC.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 68883 Nr: 369-91.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Basílio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PINHEIRO BARBOSA 

NETO - OAB:6846

 Processo n. 369-91.2018.811.0030

Cód. 68883

DECISÃO/Mandado de intimação

Vistos etc.

Observa-se que o(s) acusado(s) reserva(m)-se no direito de 

exercer(erem) a sua defesa no decurso da instrução criminal.

 Outrossim, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária do(s) acusado(s) nos termos do art. 415 e 

incisos do Código de Processo Penal. Inexistindo outras questões de 

ordem material ou processual que possa impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Dessa forma, designo o dia 18/05/2018, às 13h30mim, para realização da 

audiência de instrução e julgamento.

Intime(m)-se o(s) acusado(s) e as testemunhas porventura arroladas. 

Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da 

expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado).

A presente decisão vale como mandado de intimação.

 Ciência ao Ministério Público e a Defesa acerca do teor da presente 

deliberação.

Oficie-se a Autoridade Policial para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

laudo complementar descrito no laudo pericial acostado às fls. 45/51.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 68859 Nr: 349-03.2018.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A. Centro Norte do Mato Grosso - Sicredi 

Centro Norte MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Altemir Lopes da Silva, Donizete 

Aparecido Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 589,18 (quinhentos e 

oitenta e nove reais e dezoito centavos), a ser realizado conforme 

determina o Provimento n. 7/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 58782 Nr: 3202-53.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Zilda Souza da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betânia Patrícia de Salles - 

OAB:10265/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico por determinação verbal do MM. Juiz de Direito desta Comarca em 

Substituição Legal, que a audiência designada para esta data às 15 horas, 

não se realizará, tendo em vista que o Magistrado estarár realizando 

audiências na Comarca onde é Titular.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 59756 Nr: 3673-69.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gumercindo Cardozo de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betânia Patrícia de Salles - 

OAB:10265/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico por determinação verbal do MM. Juiz de Direito desta Comarca em 

Substituição Legal, que a audiência designada para esta data às 14 horas, 

não se realizará, tendo em vista que o Magistrado estarár realizando 

audiências na Comarca onde é Titular.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 68858 Nr: 348-18.2018.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdReS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 17,50 (dezessete reais e 

cinquenta centavos), a ser realizado conforme determina o Provimento n. 

7/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 69225 Nr: 492-89.2018.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TZB, TZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 17,50 (dezessete reais e 

cinquenta centavos), a ser realizado conforme determina o Provimento n. 

7/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 51778 Nr: 1794-61.2015.811.0030

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eusimar Ribeiro Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronei Augusto Duarte - 

OAB:7420

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a defesa do indiciado para proceder com a defesa 

do requerido no prazo de 15 (quinze) dias, conforme determinado no 

despacho de Ref: 39.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 54839 Nr: 564-47.2016.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Valdinéia de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Cristina Vicente da Silva 

Stefens - OAB:17.196-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Silva de Camargo - 

OAB:2054

 DESPACHO

Vistos, etc.

 Intime-se a parte requerida para manifestar-se a respeito do petitório de 

ref. 45 e 53, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 69476 Nr: 596-81.2018.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erivelto Gomes de Farias, Cleumar Soares 

Zeitoun

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco 

reais), a ser realizado conforme determina o Provimento n. 7/2017-CGJ, 

juntando aos autos comprovante, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 68805 Nr: 328-27.2018.811.0030

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Roberto Pierri Tepedino, Mara Regina Tayar 

Tepedino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanilton Barbosa Mello, Ranulfo Lopes de 

Andrade, Mauricio Santos, Manoel Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Amaral Amorim - 

OAB:216241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 689,95 (seiscentos e 

oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos), a ser realizado 

conforme determina o Provimento n. 7/2017-CGJ, bem como efetuar o 

preparo da carta precatória a ser expedida, juntando os comprovantes, 

em tempo hábil para a realização da audiência.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 39515 Nr: 429-95.2017.811.0031
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 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CES, SEdS, SPEdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA APARECIDA DA SILVA - 

OAB:17549/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O

 Nos termos do art. 203, § 4º do NCPC, autorizada pela legislação vigente, 

impulsiono o feito e intimo a parte REQUERENTE, na pessoa de seu(s) 

advogado(s) Dra Bruna Aparecida da Silva, OAB/MT 17.549, para 

manifestar nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 9703 Nr: 148-86.2010.811.0031

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AdSO, LOdS, LOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denfesoria Publica/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 Nos termos do art. 203, § 4º do NCPC, autorizada pela legislação vigente, 

impulsiono o feito e intimo a parte EXECUTADA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30284 Nr: 197-59.2012.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nortelândia, Neurilan Fraga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - Centrais Elétricas 

Matogrossenses S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jucinei da Silva Nunes - 

OAB:11799, Murilo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A

 Vistos.

1. Revogo despacho anterior, tendo em vista erro material na data de 

audiência redesignada.

 2. Redesigno a audiência para o dia 14 (catorze) de junho de 2018, às 

16h30min.

3. Renovem-se as intimações necessárias.

Nortelândia/MT, 03 de abril de 2018.

Marina Carlos França

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43072 Nr: 326-54.2018.811.0031

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudiana Estevão de Souza, SAMARA PATRÍCIA 

ESTEVO DE SOUZA, SIDNEY ESTEVO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odinael Amaral de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (...) Assim, determino a intimação do patrono dos autores para, no 

prazo de 10 (dez) dias úteis, comprovar a insuficiência financeira para 

pagar as custas, despesas processuais e honorár ios 

advocatícios.Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos.Cumpra-se.Nortelândia-MT, 03 de 

abril de 2018.Marina Carlos FrançaJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43124 Nr: 347-30.2018.811.0031

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte Autora a fim de emendar a inicial no prazo de 10 (dez) 

dias, comprovando o recolhimento das custas judiciais para ajuizamento 

da ação, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 

321, parágrafo único, do NCPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nortelândia-MT, 02 de abril de 2018.

Marina Carlos França

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 34630 Nr: 267-71.2015.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdPCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BQdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179/B, Valquiria de Carvalho Azevedo - OAB:9.359

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULLEVERSON SILVA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA - OAB:12358

 Vistos.

1. Redesigno a audiênciagendada nestes autos para o dia 14 (catorze) de 

maio de 2018, às1 4h30min, em razão da convocação desta magistrada 

para capacitação “Treinamento para Implantação do Sistema do Banco 

Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP 2.0 do CNJ”, a ser realizado 

na comarca de Cuiabá/MT na data de 19 de março de 2018.

2. Renovem-se as intimações necessárias.

Marina Carlos França

Juíza de Direito em Substituição Legal

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 49183 Nr: 433-23.2015.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LOURDES DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO GOMES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA CIELO 

MANICA - OAB:3508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 Vistos.

 Trata-se de embargos de declaração ou impugnação opostos contra a 

decisão emanada deste Juízo em que se determina a comprovação da 

hipossuficiência para a ratificação da gratuidade da justiça outrora 

concedida.

Conheço dos embargos de declaração ou da impugnação, pois que 

tempestivos.

Entanto, REJEITO-OS com base nos argumentos tecidos no Ofício nº 

26/2018-Gab-Vara-Única, de 02 de abril de 2018, anexo a este decisório, 

em que este Juízo prestou os necessários informes à Egrégia 

Corregedoria-Geral da Justiça em resposta ao Ofício nº 826/2018-DOF - 

Protocolo nº 0019896-22.2018.8.11.0000 e Ofício 827/2018-DOF - 

Protocolo nº 0019420-81.2018.8.11.0000, que veiculam pedidos de 

providências manejados pela Ordem dos Advogados do Brasil Seccional 

Mato Grosso contra despachos de mesmo teor de autoria deste 

magistrado.

Intime-se.

Cumpra-se a decisão anterior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa
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 Cod. Proc.: 50264 Nr: 898-32.2015.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGENIO ROMEO SIMON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de embargos de declaração ou impugnação opostos contra a 

decisão emanada deste Juízo em que se determina a comprovação da 

hipossuficiência para a ratificação da gratuidade da justiça outrora 

concedida.

Conheço dos embargos de declaração ou da impugnação, pois que 

tempestivos.

Entanto, REJEITO-OS com base nos argumentos tecidos no Ofício nº 

26/2018-Gab-Vara-Única, de 02 de abril de 2018, anexo a este decisório, 

em que este Juízo prestou os necessários informes à Egrégia 

Corregedoria-Geral da Justiça em resposta ao Ofício nº 826/2018-DOF - 

Protocolo nº 0019896-22.2018.8.11.0000 e Ofício 827/2018-DOF - 

Protocolo nº 0019420-81.2018.8.11.0000, que veiculam pedidos de 

providências manejados pela Ordem dos Advogados do Brasil Seccional 

Mato Grosso contra despachos de mesmo teor de autoria deste 

magistrado.

Intime-se.

Cumpra-se a decisão anterior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53555 Nr: 1846-37.2016.811.0090

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANIA AMORIM LEAL DOS ANJOS, CLAUDEMIR 

ROSSETO DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO SOUZA PAVONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEILSON FAUSTO BUZATO - 

OAB:23643/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEILSON FAUSTO BUZATO - 

OAB:23643/B OAB/MT

 Vistos.

 Trata-se de embargos de declaração ou impugnação opostos contra a 

decisão emanada deste Juízo em que se determina a comprovação da 

hipossuficiência para a ratificação da gratuidade da justiça outrora 

concedida.

Conheço dos embargos de declaração ou da impugnação, pois que 

tempestivos.

Entanto, REJEITO-OS com base nos argumentos tecidos no Ofício nº 

26/2018-Gab-Vara-Única, de 02 de abril de 2018, anexo a este decisório, 

em que este Juízo prestou os necessários informes à Egrégia 

Corregedoria-Geral da Justiça em resposta ao Ofício nº 826/2018-DOF - 

Protocolo nº 0019896-22.2018.8.11.0000 e Ofício 827/2018-DOF - 

Protocolo nº 0019420-81.2018.8.11.0000, que veiculam pedido de 

providências manejados pela Ordem dos Advogados do Brasil Seccional 

Mato Grosso contra despachos de mesmo teor de autoria deste 

magistrado.

Intime-se.

Cumpra-se a decisão anterior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 48574 Nr: 211-55.2015.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GREICIANE MAIARA PEREIRA LANDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LEDINALDO DELLATESTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA CIELO 

MANICA - OAB:3508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de embargos de declaração ou impugnação opostos contra a 

decisão emanada deste Juízo em que se determina a comprovação da 

hipossuficiência para a ratificação da gratuidade da justiça outrora 

concedida.

Conheço dos embargos de declaração ou da impugnação, pois que 

tempestivos.

Entanto, REJEITO-OS com base nos argumentos tecidos no Ofício nº 

26/2018-Gab-Vara-Única, de 02 de abril de 2018, anexo a este decisório, 

em que este Juízo prestou os necessários informes à Egrégia 

Corregedoria-Geral da Justiça em resposta ao Ofício nº 826/2018-DOF - 

Protocolo nº 0019896-22.2018.8.11.0000 e Ofício 827/2018-DOF - 

Protocolo nº 0019420-81.2018.8.11.0000, que veiculam pedidos de 

providências manejados pela Ordem dos Advogados do Brasil Seccional 

Mato Grosso contra despachos de mesmo teor de autoria deste 

magistrado.

Intime-se.

Cumpra-se a decisão anterior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53154 Nr: 1635-98.2016.811.0090

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDFRM, DAMN, EJ, NMDA, JRM, MMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de embargos de declaração ou impugnação opostos contra a 

decisão emanada deste Juízo em que se determina a comprovação da 

hipossuficiência para a ratificação da gratuidade da justiça outrora 

concedida.

Conheço dos embargos de declaração ou da impugnação, pois que 

tempestivos.

Entanto, REJEITO-OS com base nos argumentos tecidos no Ofício nº 

26/2018-Gab-Vara-Única, de 02 de abril de 2018, anexo a este decisório, 

em que este Juízo prestou os necessários informes à Egrégia 

Corregedoria-Geral da Justiça em resposta ao Ofício nº 826/2018-DOF - 

Protocolo nº 0019896-22.2018.8.11.0000 e Ofício 827/2018-DOF - 

Protocolo nº 0019420-81.2018.8.11.0000, que veiculam pedido de 

providências manejados pela Ordem dos Advogados do Brasil Seccional 

Mato Grosso contra despachos de mesmo teor de autoria deste 

magistrado.

Intime-se.

Cumpra-se a decisão anterior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 48745 Nr: 275-65.2015.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., 

GUIMARAES ALVES & LEMES LTDA - ME (PILOTANDO GOSTOSO LTDA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de embargos de declaração ou impugnação opostos contra a 

decisão emanada deste Juízo em que se determina a comprovação da 

hipossuficiência para a ratificação da gratuidade da justiça outrora 

concedida.

Conheço dos embargos de declaração ou da impugnação, pois que 

tempestivos.

Entanto, REJEITO-OS com base nos argumentos tecidos no Ofício nº 

26/2018-Gab-Vara-Única, de 02 de abril de 2018, anexo a este decisório, 

em que este Juízo prestou os necessários informes à Egrégia 

Corregedoria-Geral da Justiça em resposta ao Ofício nº 826/2018-DOF - 

Protocolo nº 0019896-22.2018.8.11.0000 e Ofício 827/2018-DOF - 

Protocolo nº 0019420-81.2018.8.11.0000, que veiculam pedidos de 

providências manejados pela Ordem dos Advogados do Brasil Seccional 

Mato Grosso contra despachos de mesmo teor de autoria deste 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102305/4/2018 Página 588 de 689



magistrado.

Intime-se.

Cumpra-se a decisão anterior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 49943 Nr: 746-81.2015.811.0090

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDFM, DWF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAELI FONSECA DE SOUZA - 

OAB:16582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de embargos de declaração ou impugnação opostos contra a 

decisão emanada deste Juízo em que se determina a comprovação da 

hipossuficiência para a ratificação da gratuidade da justiça outrora 

concedida.

Conheço dos embargos de declaração ou da impugnação, pois que 

tempestivos.

Entanto, REJEITO-OS com base nos argumentos tecidos no Ofício nº 

26/2018-Gab-Vara-Única, de 02 de abril de 2018, anexo a este decisório, 

em que este Juízo prestou os necessários informes à Egrégia 

Corregedoria-Geral da Justiça em resposta ao Ofício nº 826/2018-DOF - 

Protocolo nº 0019896-22.2018.8.11.0000 e Ofício 827/2018-DOF - 

Protocolo nº 0019420-81.2018.8.11.0000, que veiculam pedidos de 

providências manejados pela Ordem dos Advogados do Brasil Seccional 

Mato Grosso contra despachos de mesmo teor de autoria deste 

magistrado.

Intime-se.

Cumpra-se a decisão anterior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 49217 Nr: 447-07.2015.811.0090

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARCOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR MAY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:11.324/MT

 Vistos.

 Trata-se de embargos de declaração ou impugnação opostos contra a 

decisão emanada deste Juízo em que se determina a comprovação da 

hipossuficiência para a ratificação da gratuidade da justiça outrora 

concedida.

Conheço dos embargos de declaração ou da impugnação, pois que 

tempestivos.

Entanto, REJEITO-OS com base nos argumentos tecidos no Ofício nº 

26/2018-Gab-Vara-Única, de 02 de abril de 2018, anexo a este decisório, 

em que este Juízo prestou os necessários informes à Egrégia 

Corregedoria-Geral da Justiça em resposta ao Ofício nº 826/2018-DOF - 

Protocolo nº 0019896-22.2018.8.11.0000 e Ofício 827/2018-DOF - 

Protocolo nº 0019420-81.2018.8.11.0000, que veiculam pedidos de 

providências manejados pela Ordem dos Advogados do Brasil Seccional 

Mato Grosso contra despachos de mesmo teor de autoria deste 

magistrado.

Intime-se.

Cumpra-se a decisão anterior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60148 Nr: 409-87.2018.811.0090

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KMDSG, HGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:20430/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto:a) DEFIRO a gratuidade da justiça à parte autora, 

presumida a hipossuficiência ante a postulação por defensor dativo e por 

se tratar de verba alimentar, na forma do art. § 3º, do art. 99, do NCPC;b) 

DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e CONCEDO a GUARDA 

PROVISÓRIA de HEITOR GARCÊZ MIRANDA à genitora KATTELENN 

MAYSA DA SILVA GARCÊZ e FIXO os ALIMENTOS PROVISÓRIOS em 

30% (trinta por cento) do salário mínimo, atualmente R$ 286,20 (duzentos 

e oitenta e seis reais e vinte centavos), que deverão ser pagos, a partir da 

citação até todo o dia 10 (dez) de cada mês, pela parte ré mediante recibo 

ou depósito bancário em nome daquela (genitora) perante a Caixa 

Econômica Federal, Agência 3456, Operação 013, Conta Poupança 

17413-0, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas 

médico-hospitalares, odontológicas, farmacêuticas, laboratoriais e 

materiais escolares, nos termos do art. 300 do NCPC c.c. o art. 4º, “caput”, 

da Lei 5.478/68.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60261 Nr: 469-60.2018.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOHN LENON SANTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MARQUES DOS 

SANTOS - OAB:21071/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. A alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Não obstante a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, verifica-se 

que, sequer foi acostada a referida declaração da parte que compõe o 

polo ativo. Quanto a isto, a Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será 

concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência de 

recursos:“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira 

de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos 

últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro.

[...].

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34476 Nr: 631-07.2008.811.0090

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUCI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Do teor da certidão retro, verifica-se que decorreram 05 (cinco) anos 

desde a intimação da parte para efetuar o recolhimento das custas finais 

sem que qualquer outra providência fosse efetivada.

Assim, pronuncio a prescrição do crédito das custas judiciais inadimplidas 

e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção do art. 156, inciso V, e art. 

174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 
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autos com as baixas e anotações necessárias.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36462 Nr: 168-60.2011.811.0090

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TVL, GSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA 

- OAB:11324/O

 Vistos.

 Do teor da certidão retro, verifica-se que decorreram 05 (cinco) anos 

desde a intimação da parte para efetuar o recolhimento das custas finais 

sem que qualquer outra providência fosse efetivada.

Assim, pronuncio a prescrição do crédito das custas judiciais inadimplidas 

e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção do art. 156, inciso V, e art. 

174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 32706 Nr: 561-58.2006.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:9.982-B/MT

 Vistos.

 Do teor da certidão retro, verifica-se que decorreram 05 (cinco) anos 

desde a intimação da parte para efetuar o recolhimento das custas finais 

sem que qualquer outra providência fosse efetivada.

Assim, pronuncio a prescrição do crédito das custas judiciais inadimplidas 

e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção do art. 156, inciso V, e art. 

174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 31653 Nr: 218-96.2005.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BADIA DO ROSARIO PASCHOATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO GOULART MASET - 

OAB:OAB/MT 9742-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

 Do teor da certidão retro, verifica-se que decorreram 05 (cinco) anos 

desde a intimação da parte para efetuar o recolhimento das custas finais 

sem que qualquer outra providência fosse efetivada.

Assim, pronuncio a prescrição do crédito das custas judiciais inadimplidas 

e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção do art. 156, inciso V, e art. 

174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 31671 Nr: 233-65.2005.811.0090

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:4936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 Vistos.

 Do teor da certidão retro, verifica-se que decorreram 05 (cinco) anos 

desde a intimação da parte para efetuar o recolhimento das custas finais 

sem que qualquer outra providência fosse efetivada.

Assim, pronuncio a prescrição do crédito das custas judiciais inadimplidas 

e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção do art. 156, inciso V, e art. 

174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 17125 Nr: 297-12.2004.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIPEDES DO PRADO JUNQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LATÍCINIOS KAIABY LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA CARLA PIRANI 

NASCIMENTO - OAB:6578

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liliane Casadei - 

OAB:6989/MT

 Vistos.

 Do teor da certidão retro, verifica-se que decorreram 05 (cinco) anos 

desde a intimação da parte para efetuar o recolhimento das custas finais 

sem que qualquer outra providência fosse efetivada.

Assim, pronuncio a prescrição do crédito das custas judiciais inadimplidas 

e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção do art. 156, inciso V, e art. 

174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 
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sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 31956 Nr: 514-21.2005.811.0090

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, MDSC, MDSC, SDSC, IFDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:4936/O

 Vistos.

 Do teor da certidão retro, verifica-se que decorreram 05 (cinco) anos 

desde a intimação da parte para efetuar o recolhimento das custas finais 

sem que qualquer outra providência fosse efetivada.

Assim, pronuncio a prescrição do crédito das custas judiciais inadimplidas 

e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção do art. 156, inciso V, e art. 

174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 31149 Nr: 378-58.2004.811.0090

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APSME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:4936/O

 Vistos.

 Do teor da certidão retro, verifica-se que decorreram 05 (cinco) anos 

desde a intimação da parte para efetuar o recolhimento das custas finais 

sem que qualquer outra providência fosse efetivada.

Assim, pronuncio a prescrição do crédito das custas judiciais inadimplidas 

e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção do art. 156, inciso V, e art. 

174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 2410 Nr: 161-15.2004.811.0090

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO ROCHA TOMAZ DE AQUINO, MARIA FRANCISCA 

LIMA THOMAZ DE AQUINO, PATRÍCIA LIMA THOMAZ DE AQUINO, 

MARCELO LIMA THOMAZ DE AQUINO, HÉLIO THOMAZ DE AQUINO NETO, 

GISELA LIMA THOMAZ DE AQUINO, LUCIANO LIMA THOMAZ DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SANTANA DE MELO, EDSON 

VIEIRA DA CRUZ, DEOSDETE SANTANA DE MELO, VALDOMIRO 

GONÇALVES, ISMAEL APOLINÁRIO, JOSÉ FELIX JARDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO ALVIM - 

OAB:MT-3285, Vilma Lima Galadinovic Alvim - OAB:3526-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Francisco da Silva - 

OAB:3529-A, Wilson Roberto Maciel - OAB:5983

 Vistos.

 Do teor da certidão retro, verifica-se que decorreram 05 (cinco) anos 

desde a intimação da parte para efetuar o recolhimento das custas finais 

sem que qualquer outra providência fosse efetivada.

Assim, pronuncio a prescrição do crédito das custas judiciais inadimplidas 

e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção do art. 156, inciso V, e art. 

174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 10107 Nr: 212-26.2004.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA BALIELO, MARIA ELAINE BALIELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MANOEL MARTINS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Admar Agostini Mânica - 

OAB:MT-3560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO ALVIM - 

OAB:MT-3285

 Vistos.

 Do teor da certidão retro, verifica-se que decorreram 05 (cinco) anos 

desde a intimação da parte para efetuar o recolhimento das custas finais 

sem que qualquer outra providência fosse efetivada.

Assim, pronuncio a prescrição do crédito das custas judiciais inadimplidas 

e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção do art. 156, inciso V, e art. 

174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 19824 Nr: 4-28.1993.811.0090

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NASSER NOUJAIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daruich Hammoud - OAB:MT - 

3688/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Do teor da certidão retro, verifica-se que decorreram 05 (cinco) anos 

desde a intimação da parte para efetuar o recolhimento das custas finais 

sem que qualquer outra providência fosse efetivada.

Assim, pronuncio a prescrição do crédito das custas judiciais inadimplidas 

e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção do art. 156, inciso V, e art. 

174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 
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autos com as baixas e anotações necessárias.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 32441 Nr: 294-86.2006.811.0090

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:4936/O

 Vistos.

 Do teor da certidão retro, verifica-se que decorreram 05 (cinco) anos 

desde a intimação da parte para efetuar o recolhimento das custas finais 

sem que qualquer outra providência fosse efetivada.

Assim, pronuncio a prescrição do crédito das custas judiciais inadimplidas 

e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção do art. 156, inciso V, e art. 

174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 31677 Nr: 240-57.2005.811.0090

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDODSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:4936/O

 Vistos.

 Do teor da certidão retro, verifica-se que decorreram 05 (cinco) anos 

desde a intimação da parte para efetuar o recolhimento das custas finais 

sem que qualquer outra providência fosse efetivada.

Assim, pronuncio a prescrição do crédito das custas judiciais inadimplidas 

e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção do art. 156, inciso V, e art. 

174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 32987 Nr: 15-47.1999.811.0090

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO TRAJANO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC BAMERINDUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON AGULHÃO 

SPÍNDOLA - OAB:144.217/SP, LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - 

OAB:3.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FÁBIO DE MIELLI 

CAMARGO - OAB:MT/2680, Marcelo Rosa Lopes - OAB:MT-4382

 Vistos.

 Do teor da certidão retro, verifica-se que decorreram 05 (cinco) anos 

desde a intimação da parte para efetuar o recolhimento das custas finais 

sem que qualquer outra providência fosse efetivada.

Assim, pronuncio a prescrição do crédito das custas judiciais inadimplidas 

e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção do art. 156, inciso V, e art. 

174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 12604 Nr: 16-61.2001.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO RIOS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERDAU SOCIEDADE ANÔNIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dirceu Gambaroni - OAB:ES 

6.001 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Euripes Gomes Pereira - 

OAB:3738

 Vistos.

 Do teor da certidão retro, verifica-se que decorreram 05 (cinco) anos 

desde a intimação da parte para efetuar o recolhimento das custas finais 

sem que qualquer outra providência fosse efetivada.

Assim, pronuncio a prescrição do crédito das custas judiciais inadimplidas 

e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção do art. 156, inciso V, e art. 

174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33399 Nr: 357-77.2007.811.0090

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:4936/O

 Vistos.

 Do teor da certidão retro, verifica-se que decorreram 05 (cinco) anos 

desde a intimação da parte para efetuar o recolhimento das custas finais 

sem que qualquer outra providência fosse efetivada.

Assim, pronuncio a prescrição do crédito das custas judiciais inadimplidas 

e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção do art. 156, inciso V, e art. 

174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102305/4/2018 Página 592 de 689



autos com as baixas e anotações necessárias.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 48417 Nr: 120-62.2015.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PEDRO GONÇALVES MORENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON GOULART - 

OAB:18669/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de sentença por quantia certa promovido por JOÃO 

PEDRO GONÇALVES MORENO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS.

A parte exequente apresentou cálculos, os quais foram aceitos pela parte 

executada tacitamente, tendo em vista que devidamente intimada, não se 

manifestou (fl. 130 - Ref: 83). Sendo assim, HOMOLOGO o cálculo 

acostado às fls. 113/122 - Ref: 72.

Expeça-se requisição de pagamento do débito, com a devida atualização, 

por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor - RPV e/ou Precatório 

dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça para o pagamento do 

débito, devidamente instruído com cópia das peças necessárias, em 

consonância com as disposições contidas no artigo 443, § 1º, § 2º e § 3º, 

da CNGC.

Com o depósito do respectivo valor, EXPEÇA-SE alvará para levantamento, 

devendo-se observar o disposto no art. 450, § 5º, da CNGC.

Após o encaminhamento do Alvará Judicial ao Departamento da Conta 

Única, aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias.

Comunique-se a parte autora pessoalmente.

Levantado(s) o(s) valor(es) depositado(s) e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 49067 Nr: 400-33.2015.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALINA VILAS BOAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de sentença por quantia certa promovido por 

IDALINA VILAS BÔAS em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS.

A parte exequente apresentou cálculos, os quais foram aceitos pela parte 

executada tacitamente, tendo em vista que devidamente intimada, não se 

manifestou (fl. 162 - Ref: 68). Sendo assim, HOMOLOGO o cálculo 

acostado às fls. 152/156 - Ref: 57.

Expeça-se requisição de pagamento do débito, com a devida atualização, 

por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor - RPV e/ou Precatório 

dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça para o pagamento do 

débito, devidamente instruído com cópia das peças necessárias, em 

consonância com as disposições contidas no artigo 443, § 1º, § 2º e § 3º, 

da CNGC.

Com o depósito do respectivo valor, EXPEÇA-SE alvará para levantamento, 

devendo-se observar o disposto no art. 450, § 5º, da CNGC.

Proceda-se a Secretaria Judicial com as providências necessárias ao 

levantamento do valor depositado, transferindo-o à conta indicada.

Comunique-se a parte autora pessoalmente.

Após o encaminhamento do Alvará Judicial ao Departamento da Conta 

Única, aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e arquive-se.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 48546 Nr: 199-41.2015.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS MEDEIROS EMIDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de sentença por quantia certa promovido por 

MARIA DE JESUS MEDEIROS EMIDIO em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

A parte exequente apresentou cálculos, os quais foram aceitos pela parte 

executada tacitamente, tendo em vista que devidamente intimada, não se 

manifestou (fl. 247 - Ref: 111). Sendo assim, HOMOLOGO o cálculo 

acostado às fls. 236/239 - Ref: 100.

Expeça-se requisição de pagamento do débito, com a devida atualização, 

por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor - RPV e/ou Precatório 

dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça para o pagamento do 

débito, devidamente instruído com cópia das peças necessárias, em 

consonância com as disposições contidas no artigo 443, § 1º, § 2º e § 3º, 

da CNGC.

Com o depósito do respectivo valor, EXPEÇA-SE alvará para levantamento, 

devendo-se observar o disposto no art. 450, § 5º, da CNGC.

Proceda-se a Secretaria Judicial com as providências necessárias ao 

levantamento do valor depositado, transferindo-o à conta indicada.

Comunique-se a parte autora pessoalmente.

Após o encaminhamento do Alvará Judicial ao Departamento da Conta 

Única, aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e arquive-se.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70987 Nr: 1179-48.2016.811.0091

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Wilson Ribeiro Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Ribeiro Filho - OAB:MT 

19.355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1179-48.2016.811.0091 – Código 70987

 DESPACHO

Vistos, etc.

Analisando os autos, noto que não consta instrumento procuratório que 

conceda poderes ao causídico para receber e dar quitação.

Assim, antes de expedir o alvará, deverá a parte comprovar tais poderes 

ao advogado, uma vez que sequer há procuração nos autos.

Com a juntada do documento, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 2 de abril de 2018.
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BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 32749 Nr: 122-44.2006.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Ortolan, Antonio Jessiel do Espirito Santo 

Oliveira, Elios José Lopes, Gonçalo Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - Nova 

Monte Verde - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476/MT, Cintia Laureano Leme - OAB:MT 6907

 INTIMAÇÃO DE ELIOS JOSÉ LOPES para apresentar os dados bancários 

para devolução do valor da fiança paga, no prazo de 10 dias, sob pena de 

destinação da quantia para entidade assistencial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 32184 Nr: 766-21.2005.811.0091

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMDS, RRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ-CdNMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: David Pereira Oliveira - 

OAB:OABMT 7499-A, Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 32184 – Autos n. 766-21.2005.811.0015

Vistos em correição.

Como se vê a requerente informou que está residindo com a menor na 

Cidade Colíder/MT, pugnando a remessa dos autos àquela Comarca (fl. 

24).

Deste modo, tendo em vista se tratar de demanda fundada em direito da 

criança e do adolescente, o foro do domicílio dos pais ou responsável ou o 

lugar onde se encontra a criança ou adolescente, à falta dos pais ou 

responsável, é o critério determinante da competência para processar e 

julgar a lide em questão, conforme preconiza os incisos I e II, do art. 147, 

da Lei nº 8.069/90 c/c Art. 53, II, do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 147. A competência será determinada:

I - pelo domicílio dos pais ou responsável;

II - pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais 

ou responsável;

Ante o exposto, declino da competência para processar e julgar a lide e, 

em consequência, ordeno a remessa dos autos ao Juízo da Comarca 

Colíder, a fim de facilitar o acompanhamento do caso, fazendo constar 

nossas homenagens.

Façam-se as intimações necessárias.

Após, baixas e comunicações necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 14 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 65646 Nr: 1480-63.2014.811.0091

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Celito Arruda Zupeli - Evan Marcelito Zupelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em cooperação,

 Tendo em vista a ilegalidade de aprensão dos documentos pessoais, 

determino a imediata devolução dos mesmos, caso a medida já não tenha 

sido efetivada.

 Após, arquive-se com urgência, pois o feito se encontra inserido na meta 

02 do CNJ.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 61041 Nr: 874-06.2012.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celito Arruda Zupeli - Evan Marcelito Zupelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 Vistos em cooperação,

 Evan Marcelito Zupelli foi denunciado como incurso nas sanções dos 

artigos 306 da Lei 9.503/97, por fatos ocorridos em julho de 2012.

 A Denúncia foi recebida em agosto de 2012 (fl.47).

 Após a instrução, as partes apresentaram as derradeiras argumentações 

e o procedimento aguarda sentença.

 É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

 A sanção máxima prevista para o ilícito do artigo 306 se traduz em três 

anos, o que gera prescrição em 08 anos. Contudo, os elementos 

constantes nos autos autorizam a conclusão segura que em caso de 

condenação, a reprimenda não ultrapassará dois anos, o que gera a 

causa extintiva da punibilidade após o lapso temporal de 04 anos.

 Do recebimento da inicial até a hoje, se passaram mais de quatro anos, 

razão pela qual, revogo a derradeira decisão e, nos termos do art. 107, IV 

c/c art. 109, V, ambos do CP, extingo a punibilidade do acusado, com 

relação aos fatos aqui narrados.

 Sem custas. Diante da prontidão e dedicação da causídica nomeada em 

razão da ausência de defensoria pública na comarca, registrando que a 

mesma acompanhou toda a instrução, condeno o Estado de Mato Grosso 

ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 04 URH’s (tabela 

OAB/MT), devendo a secretaria expedir a respectiva certidão.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 32749 Nr: 122-44.2006.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Ortolan, Antonio Jessiel do Espirito Santo 

Oliveira, Elios José Lopes, Gonçalo Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - Nova 

Monte Verde - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476/MT, Cintia Laureano Leme - OAB:MT 6907

 Com tais considerações, optando por dar celeridade aos feitos que se 

mostram aptos à efetividade da atuação estatal, com base na pena 

máxima abstrata prevista para os crimes de posse e porte ilegal de arma 

de fogo e na sanção concreta acima apontada para os delitos de tentativa 

de homicídio, reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal e, nos 

termos do art. 107, IV c/c art. 109, II, ambos do CP, extingo a punibilidade 

dos acusados.Revogo as prisões preventivas anteriormente decretadas, 

devendo a secretaria providenciar o necessário para recolhimento dos 

mandados e anotações pertinentes. Determino que as armas e munições 

apreendidas sejam encaminhadas para o exército, caso tal medida já não 

tenha sido efetivada. Determino, ainda, a devolução do valor da fiança 

para o acusado que a recolheu, devendo o mesmo ser intimado pelo DJE 

para apresentar os dados bancários para transferência, sob pena de 

destinação da quantia para entidade assistencial. Em caso de inércia, 

desde já, ordeno que o valor seja remetido para entidade assistencial 

indicada pelo MPE, que deverá ser intimado para tal. Sem custas. Tendo 

em vista a atuação da advogada nomeada para a defesa dos demandados 

em razão da ausência de defensoria pública, condeno o Estado de Mato 

Grosso ao pagamento de seus honorários, que fixo em 03 URH’s (tabela 

OAB/MT).Com o trânsito em julgado e cumpridas as determinações acima, 

arquive-se.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63674 Nr: 1549-32.2013.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aliane Schoepping - ME, Aliane Schoepping

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Inicialmente, cumpre-se ressaltar que compete ao requerente promover 

todas as diligências no sentido de localizar o requerido, não se justificando 

que o autor transfira integralmente ao Judiciário o ônus de localizar o 

devedor.

 A intervenção judicial, por meio de pesquisas, expedição de ofícios a 

órgãos públicos ou empresas privadas, solicitando informações sobre o 

endereço do executado, deve ser medida excepcional, somente realizada 

após efetiva comprovação do exaurimento das diligências possíveis pelo 

autor, o que não se deu no presente caso (artigo 326, § 5º , e artigo 476 

da CNGC Judicial).

Posto isso, indefiro o pedido de busca do endereço da parte executada, e 

determino seja o exequente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias 

realizar as diligências necessários no sentido de localizar o endereço do 

executado, e comprovar nos autos que o fez, a fim de dar prosseguimento 

no feito.

Decorrido o prazo sem o devido cumprimento, certifique-se e voltem 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67368 Nr: 662-77.2015.811.0091

 AÇÃO: Auto de Apreensão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DMdNB-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 Autos n. 662-77.2015.811.0091 - Código 67368

DESPACHO

Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 19 de setembro de 2018 às 

13h30.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 02 de abril de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74255 Nr: 1333-32.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinéia de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Cassilhas 

Volpe - OAB:53.553/SP, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - 

OAB:13964/O

 Código 74255 – Autos n. 1333-32.2017.811.0091

Vistos em correição.

Considerando a manifestação retro, desconstituo o Dr. Thiago Alves de 

Souza Melo, inscrito na OAB/MT sob o nº 13.964.

Nomeio, por oportuno, o advogado Luiz Fernando Cassilhas Volpe, inscrito 

na OAB sob o nº 53553/SP, para patrocinar os interesses da ré

Por oportuno, intime-se o advogado nomeado para apresentar resposta à 

acusação, no prazo legal, advertindo-o da sua obrigação ante a 

nomeação, conforme dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da 

OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno e serão arcados pela acusada.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 2 de abril de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74551 Nr: 1519-55.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VHSN, JCSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MNP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eron da Silva Lemes - OAB:MT 

8358-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 71285 – Autos n. 1387-32.2016.811.0091

Vistos em correição.

Analisando os autos, entendo ser necessária a tentativa de conciliação 

entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como 

dos envolvidos.

Designo audiência de conciliação ou de mediação para o dia 03 de agosto 

de 2018, às 18h30.

Cite-se e intimem-se conforme determinado às fls. 19/20.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 26 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66173 Nr: 1879-92.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu Hilário Fermino, Celina Batista de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:GO 37.420

 Código 66173 – Autos n. 1879-92.2014.811.0091

DESPACHO

Vistos em correição.

Expeçam-se cartas precatórias nos endereços fornecidos pelo Ministério 

Público à fl. 94, com prazo de 30 dias, com a finalidade de proceder a 

oitiva das testemunhas Gisele Alves de Almeida, Jaqueline Alves da Silva 

e Carmem Wanessa dos Santos, a realizada em data designada pelo Juízo 

deprecado, intimando-se as partes, por meio de seus patronos, da 

expedição da missiva .

Por outro lado, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10 

de setembro de 2018, às 14h, a fim de proceder a oitiva da testemunha 

Pedrita Lopes da Silva e interrogatório dos réus Dirceu Hilário Fermino e 

Celina Batista de Jesus.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 02 de abril de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72947 Nr: 571-16.2017.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comarca de Sinop - Juizo da 3ª Vara, Luiz Carlos 

Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michel Alex Crestani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO DE OLIVEIRA LUCHESI 

FILHO - OAB:OAB/SP 129.281, Libero Luchési Neto - OAB:OAB/SP 

174.760

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:13967
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 Código 72947 – Autos n. 571-16.2017.811.0091Vistos em 

correição.Diante da certidão de fl. 18, nomeio como perito judicial, 

independentemente de compromisso, RENATO FERRACIOLI, podendo ser 

localizado na Av. Mato grosso, nº 49, centro - Nova Monte Verde/MT, tel.

(66) 3597-1733, para realização da perícia para avaliação do imóvel, 

devendo ser intimado pessoalmente desta nomeação para conhecimento e 

realização da perícia necessária.INTIME-SE o perito para, tomando ciência 

dos quesitos, apresentar proposta de honorários periciais, no prazo de 05 

dias, bem como apresente currículo com comprovação de especialização; 

contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde será 

dirigidas as intimações pessoais, conforme art. 465, §2º do CPC.Com a 

apresentação da proposta, deverá o exequente, no prazo de 10 dias (465, 

§3º, CPC), depositar o valor dos honorários periciais, que determino seja 

custeado pelo exequente, nos termos do art. 95, caput e § 1º, também do 

Código de Processo Civil.Com o depósito do valor dos honorários periciais, 

intime-se o experto para que informe a data de realização da perícia no 

imóvel, observando-se os ditames do art. 473, incisos e parágrafos, do 

Código de Processo Civil. O Sr. Perito deverá marcar o início da perícia 

com antecedência mínima de 30 dias, comunicando a Secretaria de Vara, 

para que providencie as devidas intimações (art. 474, CPC).O laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 10 dias, a contar da efetivação da 

avaliação (art. 870, parágrafo único, CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68494 Nr: 1393-73.2015.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria dos Reis Cardoso Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucinéia Rodrigues de Souza - 

OAB:16339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 68494 – Autos n. 1393-73.2015.811.0091

Vistos em correição.

Intime-se o advogado Dr. Antônio Carlos Carvalho Faria, OAB/MT n. 

18.744, para no prazo de 15 dias juntar o substabelecimento aos autos, 

sob pena de anulação da instrução realizada às fls. 48/50.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, certifique-se e voltem 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 26 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 61291 Nr: 1124-39.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Marta de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 61291 – Autos n. 1124-39.2012.811.0091

Vistos em correição.

Compulsando os autos verifico que as partes concordaram com o cálculo 

efetuado pela contadoria judicial de fl. 74.

Sendo assim, declaro prejudicada a exceção de pré-executividade de fls. 

60/62 ante a concordância das partes, e como consequência, homologo 

os cálculos apresentados à fl. 74.

Sendo assim, proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno 

Valor-RPV, ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, um em nome do 

advogado constituído, referente aos seus honorários sucumbenciais, e 

outro em nome da parte autora, relativamente ao benefício previdenciário, 

em consonância com os cálculos já homologados e encartados à fl. 74.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional 

Federal efetuará a atualização dos valores devidos desde a última 

atualização até a data da transferência dos valores, afastando assim, 

qualquer prejuízo ao exequente decorrente da desvalorização monetária.

Informado nos autos o depósito da quantia correspondente ao crédito, 

determino a expedição dos respectivos alvarás de levantamento, um em 

nome do advogado constituído e outro em nome da parte autora.

Após, efetuado o levantamento dos valores, e certificado nos autos, 

voltem os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 26 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74844 Nr: 1677-13.2017.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comarca de Juara- MT - 1ª Vara, Cooperativa de Crédito 

de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir da Guia Rodrigues Chaves, Joao 

Violada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do valor 

referente à diligência do Oficial de Justiça por intermédio do novo sistema 

CPD - Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, 

conforme disposto no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser 

emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – 

Emissão de guias online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com 

o correto preenchimento dos dados processuais para vinculação do 

depósito, no prazo de 10 dias.

Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00) = 01

Guia para deslocamento à Nova Bandeirantes (município) (R$390,00) = 01

VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 404,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71984 Nr: 1838-57.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindoval Francisco Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 09 de agosto de 2018 ás 

13h30.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67876 Nr: 1000-51.2015.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson José de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosimar Laranjeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANA GABI SICUTO - 

OAB:18450, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Maurício Alves 

Atiê - OAB:12.518 GO

 Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 24 de agosto de 2018 às 

16h.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62210 Nr: 366-26.2013.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Marcos Grillo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lana Mara Bueno Ferreira 

Oliveira - OAB:8828/MT, Shirlene Benites Bognar - OAB:MT 16.211

 Autos n. 366-26.2013.811.0091 - Código 62210

DESPACHO

Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 19 de setembro de 2018 às 

14h10.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 02 de abril de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60356 Nr: 189-96.2012.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAdM, PSB, AdLAL, CTL, RSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abdiel Virgino Mathias de 

Souza - OAB:16.241, Thiago Pereira dos Santos - OAB:13388/MT

 Autos n. 189-96.2012.811.0091 - Código 60356

DESPACHO

Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 25 de setembro de 2018 às 

14h40.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 02 de abril de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 30580 Nr: 287-62.2004.811.0091

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pereira da Silva, Luiz Coli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacinto de Almeida Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476/MT, Ronan Pagnani Trujillo - OAB:OAB/MT 10.961-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto da Costa 

Leite - OAB:6205/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para requerer o que de direito no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestando-se, inclusive, quanto ao cumprimento da 

sentença, sob pena de arquivamento do feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66385 Nr: 54-79.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato de Morais Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jully Franciele Ruelis - 

OAB:MT 18.164

 Autos n. 54-79.2015.811.0091 - Código 66385

DESPACHO

Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 01 de outubro de 2018 às 

13h30.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 02 de abril de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62081 Nr: 236-36.2013.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Casa do Adubo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Oliveira Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Fontoura Baganha - 

OAB:12644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 62081 – Autos n. 236-36.2013.811.0091

Vistos em correição.

A fim de conferir celeridade na prestação de serviços pelo Poder 

Judiciário, defiro o pedido formulado pela parte requerente, para realizar 

consulta de eventuais endereços do requerido por meio dos sistemas 

Bacenjud e Infojud.

Sendo assim, os autos permanecerão no gabinete até que se efetue a 

busca dos possíveis endereços do requerido.

Com as informações sobre eventuais endereços encontrados, expeça-se 

mandado de citação, com as advertências legais.

Por outro lado, restando infrutífera a localização de endereço ou negativa 

no cumprimento dos mandados, desde já, intime-se o exequente para 

requerer o que de direito no prazo de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 26 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66507 Nr: 122-29.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE - OAB:SP 53.553

 Autos n. 122-29.2015.811.0091 - Código 66507

DESPACHO

Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 18 de setembro de 2018 às 

18h.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 02 de abril de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69766 Nr: 401-78.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJdSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 
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VOLPE - OAB:SP 53.553

 Autos n. 401-78.2016.811.0091 - Código 69766

DESPACHO

Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 18 de setembro de 2018 às 

15h30.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 02 de abril de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68302 Nr: 1266-38.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJdSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE - OAB:SP 53.553

 Autos n. 1266-38.2015.811.0091 - Código 68302

DESPACHO

Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 18 de setembro de 2018 às 

15h10.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 02 de abril de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68301 Nr: 1265-53.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE - OAB:SP 53.553

 Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 22 de agosto de 2018 às 

18h.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72434 Nr: 247-26.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo de Oliveira Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:5476, THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - OAB:311043

 ISTO POSTO, recebo a inicial da presente Ação Civil Pública por Ato de 

Improbidade Administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO em face de JOÃO PAULO DE OLIVEIRA FERREIRA. Assim, 

CITE-SE o requerido para, querendo, oferecer Contestação no prazo legal, 

sob as penas e efeitos da revelia.Decorrido o prazo para apresentação da 

contestação, abra-se vista ao Ministério Público.Em seguida, retornem-me 

os autos conclusos.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.Nova Monte Verde/MT, 23 de março de 2018.BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65916 Nr: 1669-41.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE - OAB:SP 53.553

 Autos n. 1669-41.2014.811.0091 - Código 65916

DESPACHO

Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 18 de setembro de 2018 às 

14h20.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 02 de abril de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66337 Nr: 32-21.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE - OAB:SP 53.553

 Autos n. 32-21.2015.811.0091 - Código 66337

DESPACHO

Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 18 de setembro de 2018 às 

13h30.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 02 de abril de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 35749 Nr: 198-97.2008.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson Rodrigues de Carvalho, Vilmar de 

Moraes Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Cassilhas 

Volpe - OAB:53.553/SP

 Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 04 de setembro de 2018 às 

18h20.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66221 Nr: 1925-81.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Coradini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Cassilhas 

Volpe - OAB:53.553/SP

 Autos n. 1925-81.2014.811.0091 - Código 66221

 DESPACHO

Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 17 de setembro de 2018 às 

18h30.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 02 de abril de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70167 Nr: 1778-21.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellinton Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:GO 37.420

 Autos n. 1778-21.2015.811.0091 - Código 70167

DESPACHO

Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 02 de outubro de 2018 às 

15h10.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 02 de abril de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70491 Nr: 831-30.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldemar Dallago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 Autos n. 831-30.2016.811.0091 - Código 70491

DESPACHO

Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 02 de outubro de 2018 às 

17h30.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 02 de abril de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72848 Nr: 499-29.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Lucio Trofino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 17 de agosto de 2018 às 

14h15min.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 41090 Nr: 829-36.2011.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 Autos n. 829-36.2011.811.0091 - Código 41090

DESPACHO

Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 02 de outubro de 2018 às 

16h.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 02 de abril de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-59.2018.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR FRANCISCA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA IMPULSIONO os autos para 

intimação da parte autora acerca da audiência de conciliação designada 

para o dia 20 de abril de 2018, às 08h20min, no JUIZADO ESPECIAL DE 

NOVA MONTE VERDE. Nos termos do art. 51, inciso I, § 2º, da Lei 

9.099/95, não comparecendo o Reclamante à audiência e não 

comprovando ausência por força maior, será condenado ao pagamento 

das custas do processo. Nome do Usuário: Janice Schroeder Matrícula 

24381 Documento assinado digitalmente

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000033-18.2017.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INOCENCIO ULCHAK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON LUIZ (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA IMPULSIONO os autos para 

intimação da parte autora acerca da audiência de conciliação designada 

para o dia 20 de abril de 2018, às 08h40min, no JUIZADO ESPECIAL DE 

NOVA MONTE VERDE. Nos termos do art. 51, inciso I, § 2º, da Lei 

9.099/95, não comparecendo o Reclamante à audiência e não 

comprovando ausência por força maior, será condenado ao pagamento 

das custas do processo. Nome do Usuário: Janice Schroeder Matrícula 

24381 Documento assinado digitalmente

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000018-49.2017.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO APARECIDO DA SILVA - EPP (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLENE BENITES OAB - MT0016211A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA IMPULSIONO os autos para 

intimação da parte autora acerca da audiência de conciliação designada 

para o dia 20 de abril de 2018, às 09h20min, no JUIZADO ESPECIAL DE 

NOVA MONTE VERDE. Nos termos do art. 51, inciso I, § 2º, da Lei 

9.099/95, não comparecendo o Reclamante à audiência e não 

comprovando ausência por força maior, será condenado ao pagamento 

das custas do processo. Nome do Usuário: Janice Schroeder Matrícula 

24381 Documento assinado digitalmente

Comarca de Nova Ubiratã

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 03/2018/DF - PROCESSO SELETIVO PARA O 

CREDENCIAMENTO DE CONCILIADORES PARA A COMARCA DE NOVA 

UBIRATÃ, EDITAL N. 01/2018/DF

* O Edital n° 03/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 61303 Nr: 78-88.2017.811.0107

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: PLANTUN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA GAVIOLI FACHINI - 

OAB:11032/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à Seção 7, do Capitulo 02 e/ou Seção 35 do Capitulo 07 e 

Provimento 56/2007-CGJ e/ou 52/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a 

finalidade de:

(XXXX) intimar o requerente na pessoa de seu Advogado, para requerer o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, em cumprimento ao 

despacho ref.11, que determinou a restituição do valor, sendo que a 

restituição foi realizada no dia 03.04.2018, na conta informada na petição 

inicial, conforme ref. 15 dos autos.

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50079 Nr: 300-32.2012.811.0107

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DA COLONIZADORA VALE DO RIO 

FERRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA, IRINEU ROVEDA 

JÚNIOR, Claudio Bianchini, José Carlos Bianchini, Jaudenes Vanzella, 

SANDRA MARIA LOCATELLI DE OLIVEIRA BIANCHINI, REGINA MARIA 

VICENTINI BIANCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON SARAIVA DOS SANTOS 

- OAB:7720-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10937, IRINEU ROVEDA JUNIOR - OAB:5688-A/MT, ZILAUDIO LUIZ 

PEREIRA - OAB:4.427-MT

 INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA QUE, NO PRAZO DE 05 

DIAS, EFETUEM O PAGAMENTO DA VERBA DE HONORÁRIOS PERICIAIS 

DE FLS. 48/50.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51230 Nr: 578-96.2013.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LYSIAS PAULINO LUZ, NATALIA PEREIRA LIMA LUZ, 

MARY CLEA LUZ DA CUNHA, RONALD MARTINS DA CUNHA, NEIVA 

MARA LUZ MARINO, NILON MARINO, SONIA APARECIDA LUZ, JUNIA LUZ 

PONTES, DINAH LOURDES LUZ DE MELO, MARIO SILAS LUZ, IVETE COSTI 

RIBEIRO LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindaura de Almeida Zulim, MANOEL PINHEIRO 

DE OLIVEIRA - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330/MT, Cleusa Pereira Braga - OAB:7280-B/MT, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique da Costa Neto - 

OAB:3710/MT, ISABEL JUNG - OAB:17220/MT, NELSON SARAIVA DOS 

SANTOS - OAB:7720-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para manifestar no 

autos, no prazo de 10 dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51621 Nr: 933-09.2013.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI PIRES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para manifestar 

nos autos, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51622 Nr: 934-91.2013.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA ROSA LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado, via DJE, para, querendo, proceder o preparo da Carta 

Precatória a ser expedida para Comarca de Sorriso/MT, com a finalidade 

de realizar a citação do requerido, comprovando nos autos o seu devido 

pagamento, no prazo legal, bem como para efetuar o pagamento da Guia 

de Diligência do Sr. Oficial de Justiça a fim de cumprir o mandado de 

citaçao. O pagamento deverá ser efetuado através de Guia de Diligência a 

ser emitida no Site do TJMT, no link "Emissão de Guias Online", na opção 

"Emissão de Guia de Diligência".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66189 Nr: 3-15.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU ANTONIO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da Parte AUTORA para efetuar o pagamento da 

Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça para citação da parte 

Requerida. O pagamento deverá ser efetuado através de Guia de 

Diligência a ser emitida no Site do TJMT, no link "Emissão de Guias Online", 

na opção "Emissão de Guia de Diligência".

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50435 Nr: 695-24.2012.811.0107

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZA MISTURINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR LONDERO, MARIA MISTURINI, 

CARLOS BARBOSA MARTINS, LUIZ MISTURINI, Joaquim Ricardo Correa, 

Wilson Marçal de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - 

OAB:15331, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876/MT, WILLIAN 

JHONES SANTINI - OAB:MT/17.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para manifestar 

nos autos, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 33195 Nr: 546-96.2010.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BAUER, CSN - ASSESSORIA E 

CONSULTORIA PÚBLICA LTDA, CLODOALDO OMOTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:Nova Ubiratã, OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT, RENATO NEGRÃO BARBOSA JUNIOR - OAB:22228/A

 INTIMO O ADVOGADO DENOVAN ISIDORO DE LIMA, OAB/MT 3099/0, 

para que, proceda a devolução imediata dos autos, sob pena de busca e 

apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 64660 Nr: 1563-26.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANE HELENA PILLA JULIÃO 

- OAB:22.229/A, Larissa Iná Gramkow - OAB:8196, RENATO NEGRÃO 

BARBOSA JUNIOR - OAB:22228/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

10 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DE REF. 17.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50691 Nr: 56-69.2013.811.0107

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilson Pedro Goi, LORENI SIRLEI GRENZEL GOI, GLADE 

LUCIA SCHUSSLER HERRMANN, MARTINHO HERRMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACI NADIN, YOSHIKASU OKA, Ivanir Ferlin, 

OLINA DO PRADO OKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330/MT, Cleusa Pereira Braga - OAB:7280-B/MT, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17824, DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - OAB:18892, Fabiano 

Gavioli Fachini - OAB:5.425-B, Fernanda Gavioli Fachini - 

OAB:11.032-O, Mateus Menegon - OAB:11.229-B, RONALDO CESÁRIO 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 6.781

 VISTOS. Compulsando os autos, verifico que a parte requerida constituiu 

advogado (fls. 141), contudo não houve a correção do cadastro junto ao 

Sistema Apolo, de modo que o patrono da parte requerida não está sendo 

intimado das decisões proferidas. Assim, chamo o feito à ordem para o fim 

de determinar o cadastro dos procuradores da parte requerida junto ao 

Sistema Apolo, procedendo-se a republicação de intimação desde a 

decisão saneadora, para manifestação. Desde já, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 4 de julho de 2018, às 13h30min. 

Oportunizo a manifestação das partes, para querendo, exercer seu direito 

nos termos do artigo 357, § 1º e 2º, do Código de Processo Civil. Defiro, a 

juntada de novos documentos, que deverão ser acostados aos autos, no 

de 15 (quinze) dias, oportunizando a parte adversa, manifestação no 

prazo de 5 (cinco) dias. Consigno que, deverão as partes depositar o rol 

em cartório, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como informar sobre o uso 

das prerrogativas do §2º do artigo 455, NCPC. Caso contrário, devera 

proceder a parte interessada a intimação de suas testemunhas da data 

designada, devendo comprovar nos autos a intimação com antecedência 

de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, salvo se tratar das 

hipóteses prevista no §4º, do mesmo dispositivo. Ainda, intimem-se as 

partes via DJE na pessoa de seus patronos, intime-se pessoalmente, caso 

haja requerimento de depoimento pessoal pela parte contrária, constando 

do mandado que se presumirão confessados os fatos contra elas 

alegados, caso não compareçam, ou, comparecendo, se recusem a 

depor. (...) Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59650 Nr: 1120-12.2016.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Pawelec Vieira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARNEIRO BARROS 

NETO - OAB:15216, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A/MT

 VISTOS.

Ciência, nesta data, do r. acórdão do E. TJMT.

 Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos.

Com requerimentos, conclusos, caso contrário, expeçam-se competentes 

guias de execução definitiva de pena.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54254 Nr: 93-28.2015.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edsom Luiz Zimermam

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FALCAO ROLAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WURZIUS - OAB:14006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Cuida-se de Ação Civil ajuizada por EDSON LUIZ ZIMERMAM em 

face de FALCÃO ROLAMENTOS, visando a declaração de inexistência de 

dívida e indenização por danos morais e materiais. Logo, tendo a parte 

requerente patrono constituído nos autos, este é responsável por atender 

as intimações, sendo este devidamente intimado quedou inerte, deve 

responder pelos prejuízos eventualmente causados ao seu mandatário. 

Ante o exposto, uma vez presentes os pressupostos do art. 485, III, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de 

mérito. Sem custas e honorários. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77749 Nr: 773-45.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Mariano Rodrigues
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohr - OAB:MT 

2.376, Moacir Jesus Barboza - OAB:MT 10.753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Não havendo diligências a serem realizadas, dou por encerrada a 

instrução processual. Permaneçam os autos conclusos para sentença, da 

qual as partes serão devidamente intimadas.

II. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 71965 Nr: 214-93.2014.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helm do Brasil Mercantil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrocerrado Produtos Agropecuários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando José Bonatto - 

OAB:PR 25.698, Sadi Bonatto - OAB:PR 10.011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Muller - 

OAB:5.841-B/MT

 Vistos, etc.

I. Considerando o prazo da manifestação de fls. 123, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar prosseguimento ao feito, 

sob pena de devolução da missiva à origem.

II. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77634 Nr: 689-44.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abadia Selma Batista Maciel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13.983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FIXO os honorários advocatícios em 10%, devendo este incidir tão 

somente sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme 

entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior 

Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas). ISENTO o INSS das custas judiciais, em face do determinado 

pela Lei Estadual n. 7.603 do Estado do Mato Grosso.DEIXO de remeter os 

autos para reexame necessário ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, tendo em vista que o direito controvertido não excede a mil 

salários mínimos, conforme artigo 496, §3º, I, do NCPC.PUBLIQUE-SE. 

REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. Após, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e 

ARQUIVE-SE o feito, com as anotações de praxe. CUMPRA-SE.Tópico 

síntese do julgado: a) nome do (a) segurado (a): ABADIA SELMA BATISTA 

MACIEL; b) benefício concedido: pensão por morte de trabalhador rural; c) 

renda mensal atual: R$ 937,00 - salário mínimo -; d) data de início do 

benefício – DIB: 17.07.2017 (data da entrada do requerimento 

administrativo); e) renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; f) data 

do início do pagamento: a depender da intimação do INSS; g) prazo mínimo 

para cumprimento da presente decisão: 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78463 Nr: 51-74.2018.811.0106

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ETZ, GdJT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de Ação de Regulamentação de Guarda Unilateral ajuizada por 

EDUARDO TORRES ZOMPERO, representado por sua genitora Glaucimeire 

de Jesus Torres, em desfavor de MILLENA RAYNARA BARBOSA 

SANTOS.

Observa-se a existência de outro feito, com partes, pedido e causa de 

pedir idênticos a este, ajuizado em 18.01.2018, cód. 78410.

 É a síntese do essencial.

 DECIDO.

 Conforme se verifica, em observância aos autos, estes cuidam de pedido 

de guarda de menor, tendo partes, pedidos e causa de pedir idênticas aos 

autos de código 78410.

Determina os Art. 301, § § 1º, 3º, do Código de Processo Civil, que há 

litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e, quando 

se repete a ação, que está em curso.

Caracterizada a litispendência, seja pela identidade de partes e da causa 

de pedir e do pedido formulado entre duas ações, leva-se a inexorável 

ilação acerca da extinção da ação originária por se tratar de matéria de 

ordem pública, que pode e deve ser reconhecida em qualquer fase 

processual.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO RETIDO - OCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA - EXTINÇÃO DO 

FEITO - RECURSO PROVIDO. Constatada a existência de litispendência 

entre ações, necessária se faz a extinção do segundo processo.(TJMT - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Nº 15896/2002 - CLASSE II - 20 - 

COMARCA CAPITAL).

DISPOSITIVO.

I. Diante do exposto, com fulcro no Art. 337, §5º c/c Art. 485, V, ambos do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, pelo reconhecimento da litispendência.

 II. Translade-se cópia desta sentença para o processo de nº 78410.

III. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais, porém 

SUSPENDO sua exigibilidade, pois defiro o pedido de justiça, nos termos 

do artigo 98, caput e § 3º, do NCPC.

 IV. Com o trânsito em julgado, proceda-se com as baixas e anotações de 

estilo.

 PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77619 Nr: 675-60.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emanuela Batista Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Novo São Joaquim-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bosco dos Santos - 

OAB:MT 18.408/O, Joel Cardoso de Souza - OAB:MT 19.303/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Cobrança c.c Pedido de Tutela Antecipada 

promovida por EMANUELA BATISTA RIBEIRO, em desfavor de MUNICÍPIO 

DE NOVO SÃO JOAQUIM-MT.

Às fls. 41 foi determinada à parte autora que ingressasse com a ação no 

Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão de sua competência 

absoluta para julgar causas cíveis de interesse da Fazenda Municipal e 

ainda por trata-se de procedimento virtual, não cabendo ao Judiciário a 

digitalização e cadastramento do processo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido. Fundamento.

No presente caso, verifica-se tratar de demanda cível de cobrança e 

reparação de danos morais em face do Município.

Desta feita, a Lei nº 12.153/2009 dispõe sobre a competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública:

Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a 

sua competência é absoluta.

Desta forma, a declaração da incompetência deste juízo é medida que se 

impõe, com a consequente remessa dos autos ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública.

Contudo, verifica-se que a parte autora já ajuizou nova ação, com as 

mesmas partes, fundamentos e pedidos no juízo competente, razão pela 

qual fica prejudicada a remessa dos autos, ante a duplicidade das 

demandas e em especial por se tratar, o juízo competente, de processo 

virtual, razão pela qual o feito deve ser extinto.

DISPOSITIVO.

I. Diante do exposto, com fundamento no artigo 2º, § 4º, da Lei nº 

12.153/2009, DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTE JUÍZO DA 
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VARA ÚNICA DE NOVO SÃO JOAQUIM-MT e DECLINO da competência 

para processar e julgar o presente feito. Em consequência, extingo o feito, 

sem resolução do mérito.

II. Sem custas.

III. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 73020 Nr: 802-03.2014.811.0106

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Novais de Brito, Ana Maria Borges de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Sergio de Oliveira e Silva, Lorena de 

Araujo Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maira Lice Sampaio Santana - 

OAB:MT 17.444/O, Marcel Guimarães - OAB:MT 19.235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13.983/A

 Mesmo porque, tratando-se de competência territorial e, portanto, relativa 

e prorrogável, não só é possível promover a execução no foro eleito como 

também no foro de domicílio dos executados/excipientes. Neste ponto, 

verifica-se que subsistem os argumentos do excepto, uma vez que, em 

busca pelos sistema SIEL da Justiça Eleitoral, constatou-se que ambos os 

excipientes possuem domicílio nesta comarca de Novo São Joaquim 

(conforme extratos de pesquisa abaixo colacionados), inexistindo, 

portanto, qualquer prejuízo aos executados no processamento do feito 

nesta comarca. Dados do Eleitor Pelos fundamentos exposto, julgo 

improcedente a presente exceção de incompetência. Traslade-se cópia 

desta decisão aos autos de código 72118 e, em seguida, certificado o 

trânsito em julgado, proceda-se com o desapensamento e arquivamento 

destes autos. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77920 Nr: 890-36.2017.811.0106

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdJGL, SGdS, VGL, CMdS, JGF, PGdS, JGdS, 

MGdS, RJGS, RGdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13.983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 Considerando que até o momento não foi nomeado inventariante nos 

autos e que em audiência de conciliação as partes demonstraram 

interesse em realização de acordo, bem como não apresentaram 

contrariedade quanto à nomeação do autor como inventariante, NOMEIO 

como inventariante o Sr. Antonio Gouveia dos Santos, qualificado na 

exordial (artigo 660, inciso I, do CPC), posto que descendente do “de 

cujus” – fls. 07, o qual deverá prestar compromisso.

Após a assinatura do termo de compromisso, cumpram-se as 

determinações de fls. 74.

 Após, voltem-me conclusos para apreciação do disposto nos artigos 659, 

663 e 664, todos do NCPC.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 75911 Nr: 594-48.2016.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, onde o 

recurso de Apelação do réu foi desprovido, reduzindo-se de ofício, a pena 

aplicada ao mesmo e transitado em julgado o acórdão, DETERMINO a 

expedição da guia de execução penal definitiva em desfavor do réu.

ARBITRO em 06 (seis) URH os honorários referentes à interposição de 

habeas corpus pelo advogado, conforme tabela da OAB-MT. EXPEÇA-SE 

certidão em seu favor.

Em seguida, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e anotações de estilo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 76575 Nr: 15-66.2017.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wuitalo Yan Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, onde o 

recurso de Apelação do réu foi desprovido e provido o recurso do 

Ministério Público, reduzindo a pena aplicada ao mesmo e transitado em 

julgado o acórdão, DETERMINO a expedição da guia de execução penal 

definitiva em desfavor do réu.

DEFIRO o pedido de fls. 298-v e determino a expedição das certidões em 

favor do advogado nomeado separadamente, conforme requerido.

Em seguida, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e anotações de estilo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77558 Nr: 624-49.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMMdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando as certidões de fls. 99/100, DESIGNO nova audiência de 

conciliação para o dia 23 DE MAIO DE 2018, às 12h30min (horário de 

Cuiabá-MT).

INTIMEM-SE as partes, devendo o autor ser intimado via carta precatória.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77931 Nr: 895-58.2017.811.0106

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Gomes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESIMAR GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Diniz - OAB:GO 

32.799

 Considerando o item “II” da decisão de fls. 42, NOMEIO como médico perito 

o Dr. SÓSTENES MICHAEL CARREIRO SILVA.

INTIME-SE o perito para que informe a data para a realização da perícia e, 

em seguida INTIME-SE pessoalmente a parte autora para que compareça 

com o interditando.

Atente-se o perito aos quesitos de fls. 54 e o seguintes:

Quesitos do Juízo: 1) O interditando sofre alguma enfermidade física ou 

mental? 2) Em caso positivo, qual a natureza da doença? 3) É enfermidade 

de caráter transitório ou permanente? 4) Pode o paciente em questão 

reger a sua pessoa e administrar seus bens? 5) Tem o necessário 

discernimento para a prática dos atos inerentes a vida civil?

ARBITRO para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 372,80 

(trezentos e setenta e dois reais e oitenta centavos), (Resolução 307, de 

07 de outubro de 2014, do Conselho de Justiça Federal), a ser pago por 

intermédio de encaminhamento de Ofício a SECAD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 69213 Nr: 384-07.2010.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Silva Cassimiro
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - OAB:MT 

12.789/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. INTIMEM-SE as partes do retorno dos autos da 2ª Instância, devendo o 

autor dar cumprimento, em 30 (trinta) dias, ao determinado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, comprovando-se nos autos 

a entrada no requerimento administrativo.

II. Comprovada a postulação administrativa, INTIME-SE o INSS para que, em 

90 dias, colha as provas que entender necessárias e apresente decisão 

administrativa quanto ao pedido do autor.

 III. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 72764 Nr: 623-69.2014.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ananias dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilson Oliveira Evangelista - 

OAB:MG 101.093, Helio Maciel da Silva - OAB:MT 12.789/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a manifestação de fls. 107, DEFIRO o pedido de novo 

agendamento de perícia.

INTIME-SE o perito para que informe nova data para a realização da perícia 

e, em seguida, INTIME-SE pessoalmente a autora para que compareça, 

advertindo-a, quando da intimação, que em caso de nova ausência o 

processo será extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 69477 Nr: 651-76.2010.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudete Lorgen Appelt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilson Oliveira Evangelista - 

OAB:MG 101.093, Helio Maciel da Silva - OAB:MT 12.789/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a manifestação de fls. 118, DEFIRO o pedido de novo 

agendamento de perícia.

INTIME-SE o perito para que informe nova data para a realização da perícia 

e, em seguida, INTIME-SE pessoalmente a autora para que compareça, 

advertindo-a, quando da intimação, que em caso de nova ausência o 

processo será extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78766 Nr: 174-72.2018.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Alves Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Carlos Toledo - 

OAB:MT 13.217

 Preenchidos os requisitos dos artigos 250 e 260 do CPC, determino o 

cumprimento da presente missiva e DESIGNO audiência de inquirição da 

testemunha para o dia 24 DE MAIO DE 2018, às 14h30min (horário de 

Cuiabá-MT).

Informe-se o Juízo de origem.

INTIME-SE a testemunha.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78723 Nr: 151-29.2018.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Eduardo Sousa da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Preenchidos os requisitos dos artigos 250 e 260 do CPC, determino o 

cumprimento da presente missiva e DESIGNO audiência de inquirição da 

testemunha para o dia 24 DE MAIO DE 2018, às 12h40min (horário de 

Cuiabá-MT).

Informe-se o Juízo de origem.

INTIME-SE a testemunha.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78719 Nr: 149-59.2018.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Honofre Nogueira Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Zélia Martini Nogueira - 

OAB:MT 7.675

 Preenchidos os requisitos dos artigos 250 e 260 do CPC, determino o 

cumprimento da presente missiva e DESIGNO audiência de inquirição da 

testemunha para o dia 24 DE MAIO DE 2018, às 13h00min (horário de 

Cuiabá-MT).

Informe-se o Juízo de origem.

INTIME-SE a testemunha.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 75885 Nr: 572-87.2016.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Volnei Tafarel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Novo São Joaquim-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Stefanie Terebinto de 

Araújo - OAB:MT/20460, Wande Alves Diniz - OAB:MT 10.927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c.c. Cobrança de 

Diferença Salarial e Indenização por Dano Moral promovida por VOLNEI 

TAFAREL, em desfavor de MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM-MT.

Às fls. 46 foi determinada à parte autora que ingressasse com a ação no 

Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão de sua competência 

absoluta para julgar causas cíveis de interesse da Fazenda Municipal e 

ainda por trata-se de procedimento virtual, não cabendo ao Judiciário a 

digitalização e cadastramento do processo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido. Fundamento.

No presente caso, verifica-se tratar de demanda cível de cobrança e 

reparação de danos morais em face do Município.

Desta feita, a Lei nº 12.153/2009 dispõe sobre a competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública:

Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos.

§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a 

sua competência é absoluta.

Desta forma, a declaração da incompetência deste juízo é medida que se 

impõe, com a consequente remessa dos autos ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública.

Contudo, verifica-se que a parte autora já ajuizou nova ação, com as 

mesmas partes, fundamentos e pedidos no juízo competente, razão pela 

qual fica prejudicada a remessa dos autos, ante a duplicidade das 

demandas e em especial por se tratar, o juízo competente, de processo 

virtual, razão pela qual o feito deve ser extinto.

DISPOSITIVO.

I. Diante do exposto, com fundamento no artigo 2º, § 4º, da Lei nº 

12.153/2009, DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTE JUÍZO DA 

VARA ÚNICA DE NOVO SÃO JOAQUIM-MT e DECLINO da competência 

para processar e julgar o presente feito. Em consequência, extingo o feito, 

sem resolução do mérito.
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II. Sem custas.

III. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 68620 Nr: 580-11.2009.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aury Borges Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:MT 10.753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, iniciado por AURY BORGES 

MOREIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, 

em que fora efetuado o pagamento da obrigação por parte do executado, 

conforme os respectivos RPV’s expedidos às fls. 131.

O exequente solicitou à expedição dos alvarás (fls. 140/140-verso).

 É o relato. Fundamento.

DECIDO.

Pelo que se verifica, o executado cumpriu com a sua obrigação, razão 

pela qual, o processo deve ser extinto, nos termos do artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

 Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II - a obrigação for satisfeita;

I. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, a teor do 

contido no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

II. Condeno o requerente ao pagamento de custas processuais, 

suspendendo a cobrança em virtude do deferimento do benefício da 

Justiça Gratuita (fls. 52).

III. EXPEÇAM-SE os respectivos alvarás, conforme conta informada (fls. 

140/140-verso).

IV. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos independentemente de 

nova determinação, com as baixas de estilo.

V. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 72087 Nr: 304-04.2014.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Eustáquio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13.983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, iniciado por JOSE ESUTÁQUIO 

DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, 

em que fora efetuado o pagamento da obrigação por parte do executado, 

conforme os respectivos RPV’s expedidos às fls. 97/98.

O exequente solicitou à expedição dos alvarás (fls. 103).

 É o relato. Fundamento.

DECIDO.

Pelo que se verifica, o executado cumpriu com a sua obrigação, razão 

pela qual, o processo deve ser extinto, nos termos do artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

 Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II - a obrigação for satisfeita;

I. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, a teor do 

contido no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

II. Condeno o requerente ao pagamento de custas processuais, 

suspendendo a cobrança em virtude do deferimento do benefício da 

Justiça Gratuita (fls. 36-verso).

III. EXPEÇAM-SE os respectivos alvarás, conforme conta informada (fls. 

103).

IV. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos independentemente de 

nova determinação, com as baixas de estilo.

V. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 69783 Nr: 289-40.2011.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelício José de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT 

11.283/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal 

Especializada do Instituto Nacional de Seguridade Social - OAB:

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, iniciado por ADELÍCIO JOSÉ 

DE CARVALHO em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS, em que fora efetuado o pagamento da obrigação por parte do 

executado, conforme os respectivos RPV’s expedidos às fls. 114/115.

O exequente solicitou à expedição dos alvarás (fls. 121/122).

 É o relato. Fundamento.

DECIDO.

Pelo que se verifica, o executado cumpriu com a sua obrigação, razão 

pela qual, o processo deve ser extinto, nos termos do artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

 Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II - a obrigação for satisfeita;

I. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, a teor do 

contido no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

II. Condeno o requerente ao pagamento de custas processuais, 

suspendendo a cobrança em virtude do deferimento do benefício da 

Justiça Gratuita (fls. 22).

III. EXPEÇAM-SE os respectivos alvarás, conforme conta informada (fls. 

121/122).

IV. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos independentemente de 

nova determinação, com as baixas de estilo.

V. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thiago Cordero Pivotto

 Cod. Proc.: 68420 Nr: 388-78.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alzira Oséias de Santana Pereira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:MT 10.753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Processo em ordem.

II. Cumpra-se com as diligências necessárias na secretaria.

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79206 Nr: 660-90.2018.811.0095

 A Ç Ã O :  R e p r e s e n t a ç ã o  C r i m i n a l - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACC, RCdC, DdOC, DAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Rocha dos Santos 

- OAB:12692-B

 Vistos.

 DEFIRO e DETERMINO a habilitação do procurador do representado Diego 

de Oliveira Campos, Dr. Marciano Rocha dos Santos, OAB/MT 12.692-B, 

devendo a escrivania providenciar a habilitação do causídico nestes 

autos, realizando as alterações necessárias no Sistema Apolo.

Intime-se com urgência o patrono Dr. Marciano Rocha dos Santos.

Às providências.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini
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 Cod. Proc.: 73693 Nr: 764-19.2017.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Cardoso da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abdiel Virgino Mathias de 

Souza - OAB:MT nº16241

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de fl. 251, constata-se que não foram 

localizadas as testemunhas arroladas pela defesa do réu Claudinei 

Cardoso da Costa. João Pablo Pereira Torres e Jeferson da Silva.

Desta feita, INTIME-SE o patrono do réu, Dr. Abdiel Virgino Mathias de 

Souza, via e-mail e Dje para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

manifestar-se sobre as referidas testemunhas não localizadas, bem como 

a imprescindibilidade da oitiva destas em plenário, pugnando o que 

entender de direito, sob pena de presunção tácita de desistência das 

referidas testemunhas.

Às providências. Cumpra-se.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10810 Nr: 354-69.2006.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Corte, Valéria Cristina Calcanho Corte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Oeste Inst Agrículas LTDA 

(Transportadora Agroverdi), Jean Flávio Pazinato, Brasil Veiculos 

Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oséias Serafim de Oliveira - 

OAB:4.777/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allinne Rizzie Coelho 

Oliveira Garcia - OAB:OAB/MT 20.011-A, Claudineia Santos Pereira - 

OAB:OAB/GO 22.376, Daniele de Faria Ribeiro Gonzaga - 

OAB:OAB/GO 36.528, Fabiane Gomes Pereira - OAB:19.459-E, 

Gilberto Machado Custódio - OAB:MT/6.435, Jacó Carlos Silva 

Coelho - OAB:15.013-A-MT, Lucimer Coelho de Freitas - 

OAB:OAB/GO 30.485, Marco Aurélio Piacentini - OAB:7.170-ª

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO os requeridos, para que efetuem, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

11.685,77 (onze mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete 

centavos), a que foram condenados nos termos da r. sentença de folhas 

330/342. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 6.017,22 

(seis mil, e dezessete reais e vinte e dois centavos) para recolhimento da 

guia de custas e R$ 5.668,55 (cinco mil, seiscentos e sessenta e oito reais 

e cinquenta e cinco centavos), para fins de guia de taxa. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ON LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) na Central de Arrecadação e Arquivamento do Fórum.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18125 Nr: 1093-03.2010.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Meire A S Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

582,80 (quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos), a que foi 

condenada nos termos da r. sentença de folhas 52. Este valor deverá ser 

de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 169,40 

(cento e sessenta e nove reais e quarenta centavos), para fins de guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item 

custas incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O 

sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) na Central de Arrecadação e 

Arquivamento do Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66456 Nr: 37-51.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gercino Alves de Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:3546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo legal, 

apresente perante este Juízo Impugnação à Contestação de Ref: 12.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66606 Nr: 122-37.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Sebastiao da Silva, Gleison Zanda 

Lopes, Leandro Maioni Varanda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO BESSA SANTOS - 

OAB:21460/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando novamente Vossa Senhoria para promover a defesa dos 

acusados, no prazo legal, sob pena de destituição do encargo, e ficando 

penalizado para novas nomeações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46733 Nr: 1738-86.2014.811.0022

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deuslene Maria Lobo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria Geral de Coordenação 

Administrativa Municipal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Isabel Amorim Pereira 

Portela - OAB:7387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 269, inciso I, do Código de 

Processo Civil, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial e em consequência 

DENEGO a segurança pleiteada, ante a inexistência de direito líquido e 

certo.Sem custas e honorários, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 

e Lei Estadual 7.603/2001.Ciência ao Ministério Público e ao impetrado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67477 Nr: 505-15.2018.811.0022

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rede Brazil Máquinas S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Center Com. Varejista de Mat. para 

Constr. LTDA ME, José Antonio Borges de Souza
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA COELHO BARBOSA 

TENUTA DE CARVALHO - OAB:8962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento da deprecata, devendo emitir a guia pelo Sistema de 

Diligências no site www.tjmt.jus.br, encaminhando o comprovante de 

pagamento aos autos para posterior juntada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53087 Nr: 138-59.2016.811.0022

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilson Novaes Porto - 

OAB:MT 20487/O

 SENTENÇA

 Vistos etc.

Trata-se de Representação ofertada pelo representante do ministério 

Público em face de JHENIFFER SANTOS DA SILVA, já qualificada nos 

autos.

Em audiência realizada de ref. 17, o Ministério Público ofertou remissão 

condicionada a prestação de serviços à comunidade, sendo que a menor 

aceitou a condição imposta.

Instado a manifestação em fl. 27, a representante do Ministério Público 

requereu que o presente feito extinto, pelo cumprimento das condições 

impostas em sede de remissão.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o sucinto relatório.

Fundamento. Decido.

Verifica-se que fora ofertada remissão condicionada à prestação de 

serviços à comunidade para a menor infratora acima qualificada, conforme 

fl. 17, tendo ela aceitado as medidas impostas.

Conforme se denota no ofício de ref. 23/24, a menor cumpriu integralmente 

com as medidas, razão pela qual os autos devem ser arquivados.

Ante o exposto, arquivo presente, tendo em vista que a menor, JHENIFFER 

SANTOS DA SILVA, já devidamente qualificada, cumpriu integralmente 

com as condições impostas na remissão condicionada à prestação de 

serviços à comunidade.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 17 de janeiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44712 Nr: 652-80.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Julio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Camilo de Souza Junior - 

OAB: 7043/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo legal, 

apresente perante esta Secretaria, as Contrarrazões do Recurso de 

Apelação de fls. 91/100.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64515 Nr: 2430-80.2017.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HMUM, HRMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON MENDES FERREIRA 

JUNIOR - OAB:16052

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o(a) patrono(a) do autor, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste nos autos acerca da petição juntada pelo executado em 

Ref: 21.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010175-72.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA KIIHL DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A J TEORO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ETIENNE WALLACE PASCUTI OAB - PR59442 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO PEDRA PRETA , 4 de 

abril de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CUMPRIMENTO da sentença exarada nos autos do 

processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado, ou seja, para que 

no prazo legal de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das custas e 

despesas processuais, diante do que dispões o §2º do artigo 51, da Lei 

n.º 9.099/95. Processo: 8010175-72.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

17.600,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: APARECIDA 

KIIHL DE ARAUJO Parte Ré: REQUERIDO: A J TEORO - ME OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010177-13.2015.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

IDANIR FRANCISCO MENEGUSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL FURTADO AYRES OAB - DF0017380A (ADVOGADO)

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO PEDRA PRETA , 4 de 

abril de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para que apresente resposta aos Embargos de 

Dec laração no prazo  de  05  (c inco)  d ias .  Processo : 

8010177-13.2015.8.11.0022; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: IDANIR FRANCISCO MENEGUSSO 

Parte Ré: REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. HELENA 

MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR 

SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: 

(66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000039-38.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ROSA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUBERTO FERREIRA DA CONCEICAO OAB - MT0017712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO PEDRA PRETA , 4 de 

abril de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para que apresente resposta aos Embargos de 

Dec laração no prazo  de  05  (c inco)  d ias .  Processo : 

1000039-38.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 192,75; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: ALINE ROSA DA CRUZ Parte Ré: REQUERIDO: 

VIVO S.A. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. HELENA MARIA 

MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 

443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 

34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-11.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LAURA BATISTA GOBBI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 4 de abril de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - 

MT0021519A A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 23/05/2018 Hora: 13:50, juntamente com 

a parte autora, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000045-11.2018.8.11.0022; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA LAURA BATISTA GOBBI 

Parte Ré: VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-26.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 4 de abril de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - 

MT0021519A A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 23/05/2018 Hora: 13:30 , no endereço ao 

final indicado. Processo: 1000044-26.2018.8.11.0022; Valor causa: R$ 

15.760,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ROSANGELA PEREIRA DA SILVA Parte Ré: VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-93.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 4 de abril de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - 

MT0021519A A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 23/05/2018 Hora: 14:10, juntamente com 

a parte autora, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000046-93.2018.8.11.0022; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSE SEBASTIAO BARBOSA DOS 

SANTOS Parte REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, HELENA MARIA 

MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 

443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 

34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-70.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELENA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 4 de abril de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA 

NETO - MT0014576A A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 16/05/2018 Hora: 13:30, juntamente com 

a parte autora, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000054-70.2018.8.11.0022; Valor causa: R$ 19.080,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA ELENA DE SOUZA Parte 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, HELENA MARIA 

MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 

443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 

34861197
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17660 Nr: 625-39.2010.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Faustino Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosimeire Moreira de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:MT/9981-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauricio Castilho Soares - 

OAB:OAB/MT 11.464

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007CGJ, 

impulsiono o feito intimando o(a) patrono(a) do exequente, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste nos autos requerendo o que de direito.

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 63055 Nr: 2314-03.2010.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rede Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNESTO BORGES NETO - 

OAB:8.224- A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-B/MT, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 Intimar o advogado da parte autora que os autos voltaram a transmitir de 

forma eletronica de acordo com a Portaria nº 052/2017 de 08/03/2018 da 

Diretoria do Forum desta Comarca

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 69808 Nr: 1259-80.2011.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacilma Lucia Marcondes Amorim de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Faust - OAB:13610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, estes autos voltaram a tramitar de forma 

eletronica(Apolo Eletronico) de acordo com a Portaria nº 052/2017 de 

08/03/2018 da Diretoria do Forum desta Comarca

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 42248 Nr: 456-68.2009.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmelino Marcelino de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilcecleide Fátima de Oliveira 

Magalhaes - OAB:6.607, Mauricio Bueno Magalhães - OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÁVIO LUÍS OLIVEIRA RAMOS 

- Procurador Federal -Mat. SIAPE 1662090 - OAB:

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada do acórdão de 

ref.90

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148339 Nr: 8110-28.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio de Combustível e Lubrificantes Poconé Ltda - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro C. Alexandre dos 

Santos - OAB:13.431-B/MT

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref. 51

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 69814 Nr: 1253-73.2011.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Rocha da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Faust - OAB:13610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada do acórdão de 

ref.95

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 107332 Nr: 933-81.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Francisca de Jesus Trindade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT, Estado do Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gonçalbert Torres de Paula - 

OAB:5339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio José de Assis Filho 

- Procurador do Estado - OAB:, SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 

OAB:11580/MT

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada do acórdão de 

ref.84

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 69808 Nr: 1259-80.2011.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacilma Lucia Marcondes Amorim de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Faust - OAB:13610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de 03/04/2018

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 50413 Nr: 2599-30.2009.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Astrogildo Alves Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - Procurador Federal - INSS - OAB:3.833

 Certifico e dou fé que, estes autos voltaram a tramitar de forma 

eletronica(Apolo Eletronico) de acordo com a Portaria nº 052/2017 de 

08/03/2018 da Diretoria do Forum desta Comarca

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 32920 Nr: 1297-97.2008.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Mariana Vieira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Metello de Siqueira - 

Procurador Federal - OAB:3691/MT

 Certifico e doi fé que, estes autos voltaram a tramitar de forma 

eletronica(Apolo Eletronico) de acordo com a Portaria nº 052/2017 de 

08/03/2018 da Diretoria do Forum desta Comarca

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 110394 Nr: 1712-36.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Aparecida de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Paula Assunção - 

OAB:11.580-MT

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada do acórdão de 

ref.39

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 32923 Nr: 1300-52.2008.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO SALDANHA 

POMPEO CARDOSO - OAB:21046/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Metello de Siqueira - 

Procurador Federal - OAB:3691/MT

 Intimar a parte autora para no prazo legal impugnar a contestação de 

ref.96, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 32923 Nr: 1300-52.2008.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO SALDANHA 

POMPEO CARDOSO - OAB:21046/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Metello de Siqueira - 

Procurador Federal - OAB:3691/MT

 ntimar a parte autora para no prazo legal impugnar a contestação de 

ref.96.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 137109 Nr: 2845-45.2017.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesiel Alves da Silva, Mario José de Oliveira 

Junior, Alexssandro Arruda de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17994, Antonio Rogério Assunção da Costa Stefan - 

OAB:7030/MT, Eduardo Sortica de Lima - OAB:7.485/MT, LARISSA 

CAMPOS LEITE - OAB:19696/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a Portaria n. 678/2017-PRES que decretou ponto 

facultativo no dia de 28/03/2018, redesigno a audiência alhures aprazada 

para o dia 09/04/2018, às 16h00.

Intime-se. Notifique-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 139372 Nr: 3772-11.2017.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andréia Mariana dos Santos, Leandro Oliveira 

Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:, Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 INTIMAR o advogado da parte autora Andréia Mariana dos Santos, para 

tomar ciencia dos termos do do despacho de ref. 124.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 151816 Nr: 978-80.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir José de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, com a finalidade de intimação da parte autora, por 

meio de seu advogado constituído, da designação de perícia médica para 

o dia 04 de maio de 2018, às 14h30min, devendo a parte autora 

comparecer no Fórum desta Comarca, portando todos os seus exames e 

os quesitos do juízo, conforme determinado na decisão de ref. 4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 151818 Nr: 979-65.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amauri Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, com a finalidade de intimação da parte autora, por 

meio de seu advogado constituído, da designação de perícia médica para 

o dia 04 de maio de 2018, às 14h10min, devendo a parte autora 

comparecer no Fórum desta Comarca, portando todos os seus exames e 

os quesitos do juízo, conforme determinado na decisão de ref. 4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 152335 Nr: 1196-11.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gonçalo Jose Petronilha da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, com a finalidade de intimação da parte autora, por 

meio de seu advogado constituído, da designação de perícia médica para 

o dia 04 de maio de 2018, às 11h50min, devendo a parte autora 

comparecer no Fórum desta Comarca, portando todos os seus exames e 

os quesitos do juízo, conforme determinado na decisão de ref. 4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 151820 Nr: 981-35.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arcelino Alves Martins
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, com a finalidade de intimação da parte autora, por 

meio de seu advogado constituído, da designação de perícia médica para 

o dia 04 de maio de 2018, às 10h10min, devendo a parte autora 

comparecer no Fórum desta Comarca, portando todos os seus exames e 

os quesitos do juízo, conforme determinado na decisão de ref. 4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 151821 Nr: 982-20.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Deuzimar de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, com a finalidade de intimação da parte autora, por 

meio de seu advogado constituído, da designação de perícia médica para 

o dia 04 de maio de 2018, às 09h50min, devendo a parte autora 

comparecer no Fórum desta Comarca, portando todos os seus exames e 

os quesitos do juízo, conforme determinado na decisão de ref. 4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 151027 Nr: 667-89.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdirene da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, com a finalidade de intimação da parte autora, por 

meio de seu advogado constituído, da realização da perícia para o dia 04 

de maio de 2018, às 09h30min, devendo a parte autora comparecer no 

Fórum desta Comarca, conforme determinado na decisão de ref. 4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 149083 Nr: 8455-91.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Rondon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora acerca da decisão de ref. 05.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 107086 Nr: 860-12.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Elena de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 

OAB:11580/MT

 Intimar parte autora do retorno dos autos a comarca e para no prazo 

manifestar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 32916 Nr: 1293-60.2008.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanil Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - Procurador Federal - INSS - OAB:3.833

 Intimar parte autora do retorno dos autos a comarca e para no prazo 

manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 48281 Nr: 2054-57.2009.811.0028

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmem Nunes Rondon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Quinto de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Lúcia de Souza. - 

OAB:9364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar inventariante para no prazo legal manifestar sobre a decisão de 

ref.55 e certidão de ref.58

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000771-98.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IVO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 14 de maio de 2018 as 13:20h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014069-38.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DOS SANTOS BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 14 de maio de 2018 as 13:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015494-37.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIRA JOSE BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 14 de maio de 2018 as 13:40h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012131-42.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte para audiência no dia 14 de maio de 2018 as 13:50h.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015552-40.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CILDIANE IRENE GOMES DALRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 14 de maio de 2018 as 14:00h.

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000080-54.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

AGREX DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTIVO JOSE DA SILVA JUNIOR OAB - GO27452 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIANE ROSA LEMES (REQUERIDO)

RICARDO TIZZO (REQUERIDO)

RODRIGO TIZZO (REQUERIDO)

MARIA DAS DORES DA SILVA TIZZO (REQUERIDO)

TATIANE CILA DA COSTA TIZZO (REQUERIDO)

MAURO TIZZO (REQUERIDO)

RENATO TIZZO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 

56/2007, impulsiono os autos para, intimar a parte autora, por meio de 

seus advogados, para providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) 

de Justiça, no valor de R$ 267,60 (duzentos e sessenta e sete reais e 

sessenta centavos), para cumprimento do mandado, a ser expedido nos 

autos, sendo R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco centavos), o km 

percorrido, conforme portaria 16/2010, e provimento 04/2015, devendo o 

referido valor ser pago mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal 

de Justiça deste Estado de Mato Grosso, na Central de Pagamento de 

Diligências - CPD, regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo 

ser enviado recibo de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou 

através de petição, CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19434 Nr: 3084-97.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Maria dos Santos Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a autarquia ré foi intimada para 

apresentar contarrazões, no prazo legal e ficou inerte em sua obrigação, 

até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20674 Nr: 918-88.2011.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nari Cristiane Rodrigues Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letacio Vargas Leite - 

OAB:20.350 - GO, Tulio de Alencar Costa Leite - OAB:20.597 - GO, 

Vinicius Vargas Leite - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para apresentar impugnação, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19436 Nr: 3086-67.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Rosa de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a autarquia ré foi intimada para 

apresentar contarrazões, no prazo legal e ficou inerte em sua obrigação, 

até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 68245 Nr: 2518-41.2016.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL DE AQUINO LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

A parte autora apresentou cumprimento de sentença às fls. 132/144, 

oportunidade em que juntou o cálculo dos valores devidos.

Intimado para impugnar, o INSS concordou com o cálculo apresentado (fl. 

148).

Desse modo, HOMOLOGO o cálculo de fl. 140 e determino a expedição do 

competente RPV.

 Com a vinda do pagamento, proceda-se à conclusão dos autos para 

expedição do competente alvará e extinção do feito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 55688 Nr: 10207-10.2014.811.0059

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Guilherme Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlene Ostermann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suelen Rodrigues de Lima - 

OAB:15035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Talita Santana Costa - 

OAB:OAB/MG 138805

 Certifico para os devidos fins, que a parte ré foi intimada por meio de seu 

advogado, para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre a impugnação ao 

valor da causa apresentada e ficou inerte em sua obrigação, até a 

presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 52998 Nr: 2553-69.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Ostermann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Guilherme Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Talita Santana Costa - 

OAB:19324- MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suelen Rodrigues de Lima - 

OAB:15035/MT

 Certifico para os devidos fins, que as partes foram intimadas por meio de 

seus advogados, para, no prazo de 10 dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado da lide e nada 

foi apresentado aos autos, até a presente data. O referido é verdade e 

dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos
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 Cod. Proc.: 50938 Nr: 799-92.2014.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. Ferreira Bezerra - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por mei de 

seu advogado, para o prazo de 48 horas, se manifestar, sob pena de 

extinção da ação, nos termos do art. 485, inciso IV, §3º do NCPC e ficou 

inerte em sua obrigação, até a presente data. O referido é verdade e dou 

fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 54580 Nr: 3665-73.2014.811.0059

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelore Nutrição Animal Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio Lopes Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo de Almeida Batista - 

OAB:13.549 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o requerido foi citado via correio, para 

efetuar o pagamento da dívida com seus acréscimos legais, no prazo de 

quinze (15) dias, anotando-se, que, no caso de pronto pagamento, o 

requerido ficará isento de custas e honorários advocatícios e nada 

apresentou aos autos, até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 48564 Nr: 4322-49.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deoclecio Bento Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camila Nalevaiko ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Cleiton Araujo de 

Medeiros - OAB:15107 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro José Luz Costa - 

OAB:8954 - MT

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para, no prazo de 15 dias, apresentar, caso queira, 

impugnação à contestação, como também manifestar em relação à 

impugnação a assistência judiciária de fls. 75/77 e nada apresentou aos 

autos, ficando inerte em sua obrigação, até a presente data. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 48926 Nr: 4651-61.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adailton Moraes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o requerido foi citado via edital dos 

termos desta ação, bem como para querendo, no prazo legal, apresentar 

contestação e ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 40512 Nr: 246-16.2012.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilson dos Santos Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letacio Vargas Leite - 

OAB:20.350 - GO, Luzia Stella Muniz - OAB:4273-B/MT, Vinicius 

Vargas Leite - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 dias, dar prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 40512 Nr: 246-16.2012.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilson dos Santos Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letacio Vargas Leite - 

OAB:20.350 - GO, Luzia Stella Muniz - OAB:4273-B/MT, Vinicius 

Vargas Leite - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que expirou o prazo de 90 (noventa) dias 

de suspensão destes autos, sem nenhuma manifestação da parte 

interessada, até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 52793 Nr: 2397-81.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivino Eterno dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Destesa Engenharia e Construções Ltda, 

Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Louredo da Silva - 

OAB:14326-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para, no prazo de 15 dias, apresentar, caso queira, 

impugnação às contestações e ficou inerte em sua obrigação, até a 

presente. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 49498 Nr: 5176-43.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edi Escorsin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Cerezini - 

OAB:15.098-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação 

à contestação e ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 49128 Nr: 4836-02.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deoclecelina Januário de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A (Agência de 

Confresa-MT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Cleiton Araujo de 

Medeiros - OAB:15107 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Ferreira Leite - 

OAB:14081 - MT, Gustavo Amato Pissini - OAB:13.842-A, Rafael 
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Sganzerla Durand - OAB:MT 12.208-A

 Certifico para os devidos fins, que as partes foram intimadas, por meio de 

seus advogados, para, no prazo de 10 dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado da lide e nada 

apresentaram aos autos, até a presente data. O referido é verdade e dou 

fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 48522 Nr: 4271-38.2013.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE APARECIDA SARAIVA 

LIMA - OAB:28626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para manifestar ou requerer o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias e ficou inerte em sua obrigação, até a presente 

data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 48328 Nr: 4091-22.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigues dos Santos e Silveira dos Santos 

Ltda ME, Jesse Rodrigues dos Santos, Clélio Robson Fortaleza Alves, 

Elisângela Silveira dos Santos, Adailto Araujo de Oliveira, Cleia Fortaleza 

Alves Araujo, Josue Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A, Gustavo Rodrigo Goes Nicoladelli - OAB:17980-A, 

Marcelo Zaina de Oliveira - OAB:15935

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a não 

citação do requerido Clelio Robson Fortaleza Alves e nada apresentou aos 

autos, até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53662 Nr: 3114-93.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Moreira de Brito, Azelia Caetano Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cunha, Cissomar Perese da Silva, 

Antonio Coelho de Souza, Maria de Tal, Francisco Tome, Maria Irani dos 

Santos, Rivaldo José Pereira, vulgo "Brinco", Orlando de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BLAINY DANILO MATOS 

BARBOSA - OAB:16023, João Cleiton Araujo de Medeiros - 

OAB:15107 - MT, Tiago da Silva Machado - OAB:17908 - MT

 Certifico para os devidos fins, que a requerida Maria de Souza, foi 

devidamente citada dos termos desta ação, para querendo, no prazo legal, 

apresentar contestação e ficou inerte em sua obrigação. Certifico ainda, 

que a parte autora, foi intimada por meio de seu advogado, para, no prazo 

de 15 dias, apresentar, caso queira, impugnação à contestação 

apresentação, bem ainda manifestar sobre a não citação de Antônio 

Coelho de Souza e nada apresentou aos autos, até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97711 Nr: 1337-34.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VHPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data, entrei em contato com o 

servidor da Vara de Familia, Sucessões, Infância e Juventude e 1ª Cível 

da Comarca e Montes Belos/GO e foi confirmado a autenticidade do 

mandado de prisão civil, constante na presente carta precatória. O 

referido é verdade e dou fé.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 56154 Nr: 1082-81.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. S. SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS 

LTDA, BELCHIOR PACHECO DA SILVA BARRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, por estar o acordo formal e materialmente perfeito, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PRESENTE 

PROCESSO, nos termos do artigo 487, III, “b” combinado com o artigo 924, 

inciso II, ambos do Código de Processo Civil.Sem custas e sem 

honorários.Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, na 

condição de findo, mediante adoção das formalidades e anotações de 

praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 75585 Nr: 232-56.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C CARLOS DE SOUZA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bravalat Ind.e Com. De Lativínios Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO SERGIO DOS SANTOS 

FERREIRA JUNIOR - OAB:12622/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fixo prazo de 15 dias para que as partes possam manifestar interesse na 

produção de outras provas, son o risco de preclusão.

Se for pedida produção de prova técnica, poderão formular quesitos e 

indicar assistente técnico, sob o risco de preclusão.

No caso de pretender-se produção de prova testemunhal, deverão 

observar o rito previsto nos artigos 455 e seguintes do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 59047 Nr: 2775-03.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delcimar Vieira Lima, CECILIA SOUZA DA 

SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13.842-A, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:18.032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de execução de título extrajudicial, ajuizada por BANCO 

DO BRASIL S/A em face de CECÍLIA SOUZA DA SILVA LIMA e DELCIMAR 

VIEIRA LIMA.

Em 15/08/2017 – referência 18, a presente demanda foi extinta, por falta 

de recolhimento das diligências do senhor oficial de justiça.

 Todavia somente em 16/10/2017, o exequente compareceu aos autos 

requerendo a suspensão do feito nos moldes do artigo 10, inciso I, da Lei 

nº 13.340/2016.

 É a síntese do necessário. Decido.

 Resta por prejudicado o pedido formulado pelo exequente, pois conforme 
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se verifica dos autos, a demanda havia sido extinta acerca de 2 (dois) 

meses anterior ao pedido.

Posto isso, cumpra-se conforme decisão exarada na referência 18, no 

que tange ao cancelamento da distribuição do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96564 Nr: 672-18.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joao Valdevino Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA que teria a 

finalidade de antecipar a concessão da aposentadoria.Finalmente, 

esclareço que deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 

334 do Código de Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto 

aposentadoria, o réu, autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona 

e, por ser assim, eventual designação de audiência apenas representaria 

mais morosidade no andamento processual, ferindo, portanto, um direito 

do autor na condição de idoso.Em tempo, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 24 de maio de 2018, às 13h00min, horário oficial do 

Estado de Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva 

existência de atividade rural em regime de economia familiar exercida pela 

parte requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres.Frise-se 

que o rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) 

dias antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, 

indicando as que comparecerão independente de intimação e aquelas que 

exigirão a diligência intimatória.Cite-se e intime-se a parte ré mediante 

remessa dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 98280 Nr: 1660-39.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE CASTRO NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA LARISSE ALVES 

ARAUJO - OAB:14130 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.De outro norte, ante 

o teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº16/2017, por meio do qual a 

Procuradoria Federal no Estado de Mato Grosso recomendou a realização 

de perícia médica antes de ser procedida a citação da autarquia 

previdenciária, determino:1 - nomeio Doutor Mário Victor Barini Perini, 

CRM-MT nº 4939, para efetuar a perícia em 13 de abril de 2018, às 

13h15min, horário oficial do Estado de Mato Grosso, a ser realizada no 

Prédio do Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT. Tangente aos 

honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 - CJF-RES, 

expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em R$400,00 

(quatrocentos reais).Justifica-se a elevação dos honorários além de R$ 

200,00, eis que a Comarca encontra peculiaridades que tornam 

imensamente não atraente a aceitação do múnus por peritos médicos, 

como, por exemplo, o difícil acesso, a escassez de serviços, etc. Desse 

modo, a experiência tem mostrado que apenas com a promessa de 

elevação nos honorários tem-se logrado nomeação de médicos.2 – 

Deverá o perito responder aos quesitos formulados pelas partes.3 - 

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado constituído, para 

comparecimento na data e local agendados.4 – Instrua-se o ofício a ser 

remetido ao perito com os quesitos apresentados pela parte autora e os 

quesitos do requerido contidos no aludido ofício circular.4 – Elaborado o 

laudo e encartado aos autos, cite-se a parte ré mediante remessa dos 

autos;5 - Apresentada resposta pela requerida, abra-se vista à parte 

autora para apresentação de réplica e manifestação quanto ao 

laudo;Sendo tudo cumprido, tornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96274 Nr: 497-24.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUZANIRA PEREIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA que teria a finalidade 

de antecipar a concessão da aposentadoria.Finalmente, esclareço que 

deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código 

de Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto aposentadoria, o 

réu, autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona e, por ser assim, 

eventual designação de audiência apenas representaria mais morosidade 

no andamento processual, ferindo, portanto, um direito do autor na 

condição de idoso.Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 24 de maio de 2018, às 14h00min, horário oficial do Estado de 

Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de 

atividade rural em regime de economia familiar exercida pela parte 

requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres.Frise-se que o 

rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias 

antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando 

as que comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória.Cite-se e intime-se a parte ré mediante remessa dos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 97555 Nr: 1232-57.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA que teria a 

finalidade de antecipar a concessão da aposentadoria.Finalmente, 

esclareço que deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 

334 do Código de Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto 

aposentadoria, o réu, autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona 

e, por ser assim, eventual designação de audiência apenas representaria 

mais morosidade no andamento processual, ferindo, portanto, um direito 

do autor na condição de idoso.Em tempo, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 24 de maio de 2018, às 16h00min, horário oficial do 

Estado de Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva 

existência de atividade rural em regime de economia familiar exercida pela 

parte requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres.Frise-se 

que o rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) 

dias antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, 

indicando as que comparecerão independente de intimação e aquelas que 

exigirão a diligência intimatória.Cite-se e intime-se a parte ré mediante 

remessa dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96584 Nr: 684-32.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS XAVIER 

FILHO - OAB:14543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem demanda em que se busca reconhecimento judicial ao direito 

recebimento de benefício de amparo assistencial ao deficiente.

Em prosseguimento, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, 
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nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

A parte autora pediu antecipação da tutela consistente em que o réu 

conceda desde logo o benefício.

Analisando minuciosamente os documentos acostados pela parte autora, 

verifica-se que o autor foi acometido pela patologia cognominada CID C04, 

que se consiste em ‘câncer’.

Ocorre que o INSS, na via administrativa, indeferiu o pleito do autor, 

aduzindo que a renda per capita familiar ultrapassava o teto legalmente 

estabelecido para a concessão da benesse.

Neste sentido, importante salientar que a Lei nº 8.742/1993, em seu artigo 

20, § 3º, alterado pela Lei nº. 12.435/2011, estipula que é considerado 

incapaz de prover a manutenção de pessoa portadora de deficiência ou 

idosa, a família cuja renda familiar per capita for inferior a ¼ do salário 

mínimo.

Mister frisar, outrossim, que a renda mensal estabelecida no artigo serve, 

tão somente, como parâmetro ao julgador, de modo que o grau de 

miserabilidade pode ser apreciado pautado em outros critérios.

No caso em exame, em análise detida à documentação e laudos médicos 

acostados aos autos, constata-se que o requerente é portador da doença 

declinada, entrementes não há qualquer indício de que a renda mensal 

familiar, de fato, seja insuficiente para sua mantença.

Destarte, verifico que a ausência do requisito contidos no artigo 300 do 

Código de Processo Civil, qual seja a probabilidade do direito, razão pela 

qual INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

Cite-se a parte ré mediante remessa dos autos, devendo ser intimada para 

proceder com a imediata implantação do benefício.

Apresentada contestação, abra-se vista à parte autora para 

apresentação de réplica.

Sendo tudo cumprido, tornem os autos conclusos para saneamento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 97545 Nr: 1231-72.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA NUNES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui sem tem ação para concessão de pensão por morte.Considerando a 

condição econômico-financeira da parte autora declarada na .É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.O artigo 311, incisos II e IV, do 

Código de Processo Civil estabelece que será concedida a tutela de 

evidência, independentemente da demonstração do "periculum in mora", 

desde que:(...)II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas 

documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante;(...)IV - a petição inicial for instruída 

com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do 

autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida 

razoável.Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá 

decidir liminarmente.No caso em exame, não se vislumbra a presença de 

qualquer requisito mencionado no artigo supra, haja vista que, do 

perscrutar dos autos, não é possível concluir, ao menos em uma análise 

de cognição sumária, que a requerente tinha seu sustento provido pelo 

“de cujus”.Destarte, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE 

EVIDÊNCIA, que teria a finalidade de compelir o demandado a conceder a 

requerente a pensão em decorrência da morte de Taniel Nunes Gomes.De 

outro viés, esclareço que deixo de designar audiência preliminar de que 

trata o artigo 334 do Código de Processo Civil porque, em feitos que tem 

por objeto aposentadoria, o réu, autarquia federal, não concilia-se e nem 

transaciona e, por ser assim, eventual designação de audiência apenas 

representaria mais morosidade no andamento processual, ferindo, 

portanto, um direito do autor na condição de idoso.Cite-se a autarquia ré 

para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente contestação.Após, 

volvam-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 98796 Nr: 1908-05.2018.811.0059

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA PEREIRA DE SOUSA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251, Keytiane Severina de Freitas Ferreira - OAB:12481/B 

MT, Mário Sergio dos Santos Ferreira Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.De outro norte, 

ante o teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº16/2017, por meio do 

qual a Procuradoria Federal no Estado de Mato Grosso recomendou a 

realização de perícia médica antes de ser procedida a citação da 

autarquia previdenciária, determino:1 - nomeio Doutor Mário Victor Barini 

Perini, CRM-MT nº 4939, para efetuar a perícia em 13 de abril de 2018, às 

13h15min, horário oficial do Estado de Mato Grosso, a ser realizada no 

Prédio do Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT. Tangente aos 

honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 - CJF-RES, 

expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em R$400,00 

(quatrocentos reais).Justifica-se a elevação dos honorários além de R$ 

200,00, eis que a Comarca encontra peculiaridades que tornam 

imensamente não atraente a aceitação do múnus por peritos médicos, 

como, por exemplo, o difícil acesso, a escassez de serviços, etc. Desse 

modo, a experiência tem mostrado que apenas com a promessa de 

elevação nos honorários tem-se logrado nomeação de médicos.2 – 

Deverá o perito responder aos quesitos formulados pelas partes.3 - 

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado constituído, para 

comparecimento na data e local agendados.4 – Instrua-se o ofício a ser 

remetido à perita com os quesitos apresentados pela parte autora e os 

quesitos do requerido contidos no aludido ofício circular.4 – Elaborado o 

laudo e encartado aos autos, cite-se a parte ré mediante remessa dos 

autos;5 - Apresentada resposta pela requerida, abra-se vista à parte 

autora para apresentação de réplica e manifestação quanto ao 

laudo;Sendo tudo cumprido, tornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 98802 Nr: 1912-42.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251, Keytiane Severina de Freitas Ferreira - OAB:12481/B 

MT, Mário Sergio dos Santos Ferreira Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com 

ação de indenização por danos morais e pedido de tutela provisória, 

ajuizada por JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS em face do BANCO BRADESCO 

S/A.

Inicialmente, defiro a gratuidade de judiciária, nos termos do artigo 99 e 

seguintes do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, analisando os autos, nota-se que há pedido de 

antecipação de tutela para exclusão de nome do consumidor de cadastros 

em órgãos de proteção de crédito.

O requerente afirmou que ao tentar realizar uma compra à prazo em uma 

loja em que possuía crediário, foi informado quanto à uma restrição em seu 

nome. Disse também que a dívida seria indevida, não havendo motivos 

para tal inscrição.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A parte autora, apesar de ter apresentado comprovantes de que seu 

nome foi protestado, não colacionou nos autos qualquer indício de que o 

protesto é indevido, tampouco indício de inexistência de relação jurídica 

existente entre o autor e o requerido.

Por essa razão, não estando presentes os requisitos próprios, INDEFIRO 

O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA, SEM PREJUÍZO DE NOVA ANÁLISE 

JUDICIAL.

De outro norte, designo audiência de conciliação, nos termos do artigo 334 

do Código de Processo Civil, para o dia 19 de junho de 2018, às 12h30min, 

horário oficial do Estado de Mato Grosso.

Cite-se e intime-se o requerido a comparecer à audiência designada.

Frise que a citação e intimação do requerido deverá ocorrer até dia 21 de 

maiode 2018.
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Consigne-se que em não havendo conciliação, o prazo para contestação 

fluirá a partir da data da efetiva realização da audiência.

 Intime-se a requerente na pessoa de seu advogado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 95430 Nr: 12337-65.2017.811.0059

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Alice Leandro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio Alonso Leandro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JABES FONSECA BRITO - 

OAB:22652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, 

PODENDO A MEDIDA SER REAPRECIADA A QUALQUER TEMPO.Embora 

não esteja expresso, no artigo 305 do Código de Processo Civil, como 

requisito da petição inicial do pedido cautelar antecedente, que sejam 

declinadas, desde logo, a especificação das provas com que o autor 

pretenda demonstrar o direito alegado, o procedimento concebido pelo 

nosso Código apenas tem sentido de ser como ele é se for exigido do 

autor tal ônus. Veja-se, por exemplo, que tal requisito é exigido da peça de 

contestação no mesmo procedimento (artigo 306 do Código de Processo 

Civil).Assim, fixo pra de 15 dias para que a parte autora, SOB O RISCO DE 

EXTINÇÃO DO FEITO, adite a petição inicial para que sejam especificadas 

as provas com que pretenda demonstrar seu direito.Se pretender-se 

produção de prova técnica, deverão ser formulados desde logo quesitos e 

indicado assistente técnico, sob o risco de preclusão.Se for pretendida a 

produção de prova testemunhal, deverá observar os termos dos artigos 

455 e seguintes do Código de Processo Civil, naquilo que for pertinente ao 

procedimento.Cumprida a medida pela parte autora, cite-se a parte ré para, 

no prazo de 5 (cinco) dias, contestar o pedido e indicar as provas que 

pretende produzir, devendo, no mandado, ser advertida, além das 

cominações interentes às citações, de que, se pretender-se produção de 

prova técnica, deverão ser formulados desde logo quesitos e indicado 

assistente técnico, sob o risco de preclusão.Se for pretendida a produção 

de prova testemunhal, deverá observar os termos dos artigos 455 e 

seguintes do Código de Processo Civil, naquilo que for pertinente ao 

procedimento.Posteriormente, tornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 98731 Nr: 1886-44.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDPDS, VPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GABRIEL REGIS DE 

ALMEIDA - OAB:36973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Em prosseguimento, designo audiência de conciliação, nos moldes do 

artigo 694 e 695, ambos do Código de Processo Civil, para o dia 28 de 

junho de 2018, às 14h00min, horário oficial do Estado de Mato 

Grosso.Cite-se a parte ré para comparecimento à audiência, devendo o 

mandado conter apenas os dados necessários ao postulante e à 

audiência, não podendo ser-lhe encaminhada cópia da petição inicial, nos 

termos do artigo 695, §1º do Código de Processo Civil, ficando à ré, 

porém, assegurada a consulta ao processo a qualquer momento.Frise-se 

que a citação deverá ocorrer até o dia 06/06/2018, devendo o Oficial de 

Justiça advertir o citando de que, acaso reste infrutífera a conciliação, a 

contestação deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a 

realização da audiência, exceto em casos de suspensão do processo, 

nos moldes do artigo 694, parágrafo único, do CPC.Ressalto, por oportuno, 

que ambas as partes deverão estar acompanhadas de seus advogados 

ou defensores públicos, tal como prevê o artigo 695, §4, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 72252 Nr: 4540-72.2016.811.0059

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCELINO BARROS COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliene Barros Coelho, Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA VIANA SALES - 

OAB:5913 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de interdição.

Tendo em vista o credenciamento de novo profissional junto à esta 

Comarca, nomeio o Doutor Mário Victor Barini Perini, CRM-MT nº 4939, 

para efetuar a perícia em 13 de abril de 2018, às 07h15min, horário oficial 

do Estado de Mato Grosso, a ser realizada no Prédio do Fórum da 

Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Deverá o perito responder os quesitos formulados pelas partes, acaso 

apresentados, e os quesitos do Juízo, quais sejam:

1. O interditando apresenta alguma deficiência psíquica?

2. Essa deficiência é de caráter permanente ou transitório?

3. Tem o interditando condições de discernimento, com capacidade de, por 

si só, gerir sua pessoa e administrar seus bens?

4. Se afirmativo, quais as restrições, ainda que reduzidas, na capacidade 

de gerir sua pessoa e administrar seus bens e para a prática de todos os 

atos da vida civil? São elas permanentes ou temporárias?

6. Tercer demais considerações de ordem médica ou psiquiátrica 

entendidas necessárias pelo Senhor Perito;

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado constituído, para 

comparecimento na data e local agendados.

Tangente aos honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 232, de 

13 de julho de 2016, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, fixo-os 

em R$370,00 (trezentos e setenta reais).

Outrossim, em atenção ao disposto no artigo 95, §3º, inciso II, do Código 

de Processo Civil, a perícia será pelo Estado de Mato Grosso, com 

recursos alocados em seu orçamento.

Elaborado o laudo e encartado aos autos, manifestem-se as partes no 

prazo de 5 (cinco) dias e, após, conclusos.

Após, abra-se vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação 

em 30 (trinta) dias, devendo a Secretaria Judicial monitorar o decurso do 

prazo, ficando, desde já, a retirada dos autos do sistema próprio do 

Ministério Público em caso de decurso do prazo ora assinalado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96611 Nr: 696-46.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA BRITO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem demanda em que se busca reconhecimento judicial ao direito 

à aposentadoria por idade de segurado especial.

Considerando a condição econômico-financeira da parte autora declarada 

na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes 

do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil.

Esclareço que deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 

334 do Código de Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto 

aposentadoria, o réu, autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona 

e, por ser assim, eventual designação de audiência apenas representaria 

mais morosidade no andamento processual, ferindo, portanto, um direito 

do autor na condição de idoso.

Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de 

maio de 2018 às 13h30min, horário oficial do Estado de Mato Grosso, a 

qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de atividade rural em 

regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de 

tempo envolvido em tais afazeres.

Frise-se que o rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até 

quinze (15) dias antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, 

do CPC, indicando as que comparecerão independente de intimação e 

aquelas que exigirão a diligência intimatória.

Cite-se e intime-se a parte ré mediante remessa dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva
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 Cod. Proc.: 97414 Nr: 1156-33.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oli José do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACINAL DE SEGURIDADE SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem demanda em que se busca reconhecimento judicial ao direito 

à aposentadoria por idade de segurado especial.

Considerando a condição econômico-financeira da parte autora declarada 

na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes 

do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil.

Esclareço que deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 

334 do Código de Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto 

aposentadoria, o réu, autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona 

e, por ser assim, eventual designação de audiência apenas representaria 

mais morosidade no andamento processual, ferindo, portanto, um direito 

do autor na condição de idoso.

Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de 

maio de 2018 às 14h30min, horário oficial do Estado de Mato Grosso, a 

qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de atividade rural em 

regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de 

tempo envolvido em tais afazeres.

Frise-se que o rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até 

quinze (15) dias antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, 

do CPC, indicando as que comparecerão independente de intimação e 

aquelas que exigirão a diligência intimatória.

Cite-se e intime-se a parte ré mediante remessa dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 97463 Nr: 1170-17.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurita damasceno da silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem demanda em que se busca reconhecimento judicial ao direito 

à aposentadoria por idade de segurado especial.

Considerando a condição econômico-financeira da parte autora declarada 

na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes 

do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil.

Esclareço que deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 

334 do Código de Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto 

aposentadoria, o réu, autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona 

e, por ser assim, eventual designação de audiência apenas representaria 

mais morosidade no andamento processual, ferindo, portanto, um direito 

do autor na condição de idoso.

Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de 

maio de 2018 às 15h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso, a 

qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de atividade rural em 

regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de 

tempo envolvido em tais afazeres.

Frise-se que o rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até 

quinze (15) dias antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, 

do CPC, indicando as que comparecerão independente de intimação e 

aquelas que exigirão a diligência intimatória.

Cite-se e intime-se a parte ré mediante remessa dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 97579 Nr: 1244-71.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosa Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem demanda em que se busca reconhecimento judicial ao direito 

à aposentadoria por idade de segurado especial.

Considerando a condição econômico-financeira da parte autora declarada 

na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes 

do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil.

Esclareço que deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 

334 do Código de Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto 

aposentadoria, o réu, autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona 

e, por ser assim, eventual designação de audiência apenas representaria 

mais morosidade no andamento processual, ferindo, portanto, um direito 

do autor na condição de idoso.

Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de 

maio de 2018 às 16h30min, horário oficial do Estado de Mato Grosso, a 

qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de atividade rural em 

regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de 

tempo envolvido em tais afazeres.

Frise-se que o rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até 

quinze (15) dias antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, 

do CPC, indicando as que comparecerão independente de intimação e 

aquelas que exigirão a diligência intimatória.

Cite-se e intime-se a parte ré mediante remessa dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 97594 Nr: 1252-48.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita Dias Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem demanda em que se busca reconhecimento judicial ao direito 

à aposentadoria por idade de segurado especial.

Considerando a condição econômico-financeira da parte autora declarada 

na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes 

do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil.

Esclareço que deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 

334 do Código de Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto 

aposentadoria, o réu, autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona 

e, por ser assim, eventual designação de audiência apenas representaria 

mais morosidade no andamento processual, ferindo, portanto, um direito 

do autor na condição de idoso.

Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de 

maio de 2018 às 17h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso, a 

qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de atividade rural em 

regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de 

tempo envolvido em tais afazeres.

Frise-se que o rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até 

quinze (15) dias antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, 

do CPC, indicando as que comparecerão independente de intimação e 

aquelas que exigirão a diligência intimatória.

Cite-se e intime-se a parte ré mediante remessa dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 98014 Nr: 1496-74.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Oliveira da Silva Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GABRIEL REGIS DE 

ALMEIDA - OAB:36973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem demanda em que se busca reconhecimento judicial ao direito 

à aposentadoria por idade de segurado especial.

Considerando a condição econômico-financeira da parte autora declarada 

na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes 

do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil.

Esclareço que deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 
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334 do Código de Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto 

aposentadoria, o réu, autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona 

e, por ser assim, eventual designação de audiência apenas representaria 

mais morosidade no andamento processual, ferindo, portanto, um direito 

do autor na condição de idoso.

Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de 

maio de 2018 às 18h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso, a 

qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de atividade rural em 

regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de 

tempo envolvido em tais afazeres.

Frise-se que o rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até 

quinze (15) dias antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, 

do CPC, indicando as que comparecerão independente de intimação e 

aquelas que exigirão a diligência intimatória.

Cite-se e intime-se a parte ré mediante remessa dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 94801 Nr: 12041-43.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeane Luz Costa Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Confresa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO JOSÉ LUZ COSTA - 

OAB:8.954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.Preliminarmente, consoante 

elucidado alhures, após ser deliberado quanto a pedido de concessão de 

liminar, a parte requerida apresentou pedido de reconsideração sem 

apontar qualquer fato ou argumento que justificasse a alteração da 

decisão.A reconsideração de uma decisão judicial apenas pode ser 

tomada quando ela apresentar defeito em si mesma, quando fatos 

posteriores a ela exigirem novo posicionamento judicial ou quando a 

decisão atacada basear-se em premissa equivocada.Não estando 

presentes qualquer dessas hipóteses, é o caso de não se conhecer o 

pedido, até mesmo porque ele não tem previsão legal.Assim, NÃO 

CONHECO O PEDIDO DO DEMANDADO CONTIDO NA REFERÊNCIA 12.Em 

prosseguimento, considerando que, mesmo após a devida intimação, a 

requerida não cumpriu o comando judicial exarado, em que pese 

ultrapassados 93 (noventa e três) dias do prazo assinado, majoro a multa 

diária outrora fixada para R$ 50.000,00, dispondo a municipalidade do 

prazo impreterível de 72 horas para proceder à convocação, nomeação e 

posse da requerente ao cargo para de enfermeira.No caso de inércia da 

parte ré, a parte autora poderá manifestar-se quanto ao eventual 

interesse na execução da multa.Por conseguinte, declaro o feito saneado 

e determino que se intimem-se as partes para que especifiquem as provas 

que pretendem produzir, justificando a pertinência destas. Sendo pedida 

produção de prova técnica, poderá ser apresentado assistente técnico, 

devendo ser formulados quesitos sob o risco de preclusão.Em caso de 

pretensão de produção de prova testemunhal, deverá ser esclarecido 

quais fatos serão objeto dos depoimentos, sob o risco de indeferimento da 

prova pretendida.Tem as partes o prazo de 15 (quinze) dias úteis para 

manifestação, iniciando-se pela parte autora e, após, para a parte 

requerida.Em tempo, guisa frisar que eventual decurso de prazo sem 

manifestação, implicará na concordância tácita das partes com o 

julgamento antecipado da lide.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 99432 Nr: 2263-15.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta de Ordem->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arivaldo Medeiros de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Tobias Damian - 

OAB:10257/MT, Rafaelly Priscila Rezende de Almeida - 

OAB:18562/MT

 Aqui se tem Carta de Ordem relativa a uma ação penal.

Cumpra-se, conforme ordenando, com URGÊNCIA, expedindo-se o 

necessário.

Para tanto, designo o dia 30 de abril de 2018, às 13h00min, para 

cumprimento do ato deprecado.

Oficie-se ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator Luiz Ferreira 

da Silva com as informações necessárias.

 Intime-se o Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94080 Nr: 11614-46.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Lopes Batista, alcunha "bart"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17795/O

 Considerando a manifestação ministerial (ref. 49) defiro o pedido, razão 

pela qual expeça-se novo madando de intimação no novo endereço acima 

indicado, a fim de que seja localizada a testemunha Taynara Fonseca 

Fontela.

No mais, aguarde-se a audiência designada.

Cumpra-se.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30379 Nr: 1215-15.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Martins Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hitler Sansão Sobrinho - 

OAB:17757, José Fábio Pantolfi. Ferrarini - OAB:14864/MT, Moacir 

Velozo Junior - OAB:17762-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:MT 15312, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8435/MT

 DECISÃO

Vistos em substituição legal.

À vista de tudo que dos autos consta e colimando promover a satisfação 

do crédito exequendo, DEFIRO o pleito formulado pela parte Exequente 

para fim de DETERMINAR a expedição de mandado de PENHORA de grãos 

de milho da Safra 2018 oriunda da Fazenda Olho D’Água, até a importância 

do valor total da dívida, considerando-se a cotação do dia do cumprimento 

do mandado.

Uma vez realizada a penhora, observando-se os preceitos contidos nos 

artigos 837 e seguintes do Código de Processo Civil, deve o bem 

apreendido ser removido e depositado em nome de representante a ser 

indicado pela parte Exequente, mediante assinatura de Termo de Depósito, 

responsabilizando-se pela guarda e conservação do referido objeto até 

deliberação posterior do juízo

Efetivada a penhora, deve a parte executada ser imediatamente 

cientificada do ato, oportunizando-se o oferecimento de impugnação no 

prazo legal.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38865 Nr: 2984-24.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Kauane da Silva Natividade e outro, representados por 

Maria Aparecida da Silva Natividade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelar Natividade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Veronica Stefani de Almeida - 
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OAB:22868-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em substituição legal.

À vista de tudo que dos autos consta, DEFIRO o pleito contido no petitório 

retro para fim de determianr a expedição de ofícios às concessionáiras de 

telefonia (Oi, Tim, Vivo, Claro) para que forneçam endereços do 

executado eventualmente existentes em seus bancos de dados.

Restando localizados endereços do executado, desde logo determino a 

expedição de citação postal nos endereços encontrados, salvo naqueles 

já tentados anteriormente.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 35464 Nr: 1348-23.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Silveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Monica da Silva Costa - 

OAB:23320-0

 Intimo a defesa para se manifestar quanto ao cálculo de ref.58.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78 Nr: 9-59.1999.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB FINANCEIRA S/A - Credito, Financiamento e 

Investimentos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Werni Ickert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felício Hirocazu Ikeno - 

OAB:3470-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Herbert Barbosa Basto - 

OAB:51630/PR, José Daniel Barbosa Basto - OAB:17219/PR

 Certifico e dou fé, que procedo a INTIMAÇÃO do requerente, na pessoa 

do advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do 

saldo devedor das custas processuais finais no valor de R$ 184,67 (cento 

e oitenta e quatro reais e sessenta e sete centavos ), podendo ser pago 

através de Guia(s) a ser(em) emitida(s)e retirada(s) no Cartório 

Distribuidor desta Comarca ou emitida(s) no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://www.tjmt.jus.br/guias/Guias/PrimeiraInstancia/CadGuiaAutenticaça

oSelo.aspx?ato=155), comprovando-se o pagamento nos autos, sob pena 

de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a 

devida Execução Fiscal (custas acima de R$ 1.000,00), e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuizo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13613 Nr: 93-06.2012.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elaine Cristina de Souza Rocha, Elisangela Priscila de 

Souza Rocha e outras, rep p/ Eliana Boschetti da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios de Seguros 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB:7824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney Sandro 

Cunha - OAB:5030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A/MT, Osmar da Silva Monteiro Júnior - 

OAB:7.670/MT, Rodrigo Pouso Miranda - OAB:12333/MT

 Certifico e dou fé, que procedo a INTIMAÇÃO da parte executada, na 

pessoa do advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento do saldo devedor das custas judiciais finais no valor de R$ 

469,20 (quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte centavos )e taxa 

judiciária final, no valor de R$ 281,61 (duzentos e oitenta e um reais e 

sessenta e um centavos ), totalizando o valor de R$ 750,81 (setecentos e 

cinquenta reais e oitenta e um centavos), podendo ser pago através de 

Guia(s) a ser(em) emitida(s)e retirada(s) no Cartório Distribuidor desta 

Comarca ou emitida(s) no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

G r o s s o 

(http://www.tjmt.jus.br/guias/Guias/PrimeiraInstancia/CadGuiaAutenticaça

oSelo.aspx?ato=155), comprovando-se o pagamento nos autos, sob pena 

de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a 

devida Execução Fiscal (custas acima de R$ 1.000,00), e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuizo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2579 Nr: 36-37.2002.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juara Comércio de Combustíveis Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. R. S. VILAÇA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB:7824-B, Roney Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Porto dos Gaúchos - OAB:

 Certifico e dou fé, que procedo a INTIMAÇÃO do exequente, na pessoa 

do advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do 

saldo devedor das custas processuais finais no valor de R$ 246,51 

(duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e um centavos ), podendo 

ser pago através de Guia(s) a ser(em) emitida(s)e retirada(s) no Cartório 

Distribuidor desta Comarca ou emitida(s) no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://www.tjmt.jus.br/guias/Guias/PrimeiraInstancia/CadGuiaAutenticaça

oSelo.aspx?ato=155), comprovando-se o pagamento nos autos, sob pena 

de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a 

devida Execução Fiscal (custas acima de R$ 1.000,00), e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuizo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1135 Nr: 10-20.1994.811.0019

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Aroldo da Cruz, Gelson Ricardo da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmor Antonio Zuffo "Espólio", Nelma Ferrari 

Zuffo, Joaquim Amik, Madeireira Cedrelinda Ltda, Nilton Ângelo Frare, 

Décio Tadeu Frare, Francisco José de Souza, Helena José de Souza Amik, 

Célia Cecília Frare, Rosemery Balbina Gobbi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Nogueira Messias - 

OAB:2.319/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:3063-A, José Xavier - 

OAB:2.568/MT

 Certifico e dou fé, que procedo a INTIMAÇÃO do exequente, na pessoa 

do advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do 

saldo devedor das custas processuais finais no valor de R$ 842,40 

(oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos ), podendo ser 

pago através de Guia(s) a ser(em) emitida(s)e retirada(s) no Cartório 

Distribuidor desta Comarca ou emitida(s) no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://www.tjmt.jus.br/guias/Guias/PrimeiraInstancia/CadGuiaAutenticaça

oSelo.aspx?ato=155), comprovando-se o pagamento nos autos, sob pena 

de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a 

devida Execução Fiscal (custas acima de R$ 1.000,00), e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuizo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 856 Nr: 14-52.1997.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: J. P. Auto Posto Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Bertolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que procedo a INTIMAÇÃO do exequente, na pessoa 

do advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do 

saldo devedor das custas processuais finais no valor de R$ 116,04 (cento 

e dezesseis reais e quatro centavos ), podendo ser pago através de 

Guia(s) a ser(em) emitida(s)e retirada(s) no Cartório Distribuidor desta 

Comarca ou emitida(s) no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

G r o s s o 

(http://www.tjmt.jus.br/guias/Guias/PrimeiraInstancia/CadGuiaAutenticaça

oSelo.aspx?ato=155), comprovando-se o pagamento nos autos, sob pena 

de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a 

devida Execução Fiscal (custas acima de R$ 1.000,00), e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuizo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13519 Nr: 1267-84.2011.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonel da Silva Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Ortega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT

 Certifico e dou fé, que procedo a INTIMAÇÃO do requerente, na pessoa 

do advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do 

saldo devedor das custas processuais finais no valor de R$ 778,87 

(setecentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos )e taxas 

judiciais finais, no valor de R$ 778,87 (setecentos e setenta e oito reais e 

oitenta e sete centavos ), totalizando o valor de R$ 1.557,74 (um mil 

quinhentos e cinqunta e sete reais e setenta e quatro centavos), podendo 

ser pago através de Guia(s) a ser(em) emitida(s)e retirada(s) no Cartório 

Distribuidor desta Comarca ou emitida(s) no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://www.tjmt.jus.br/guias/Guias/PrimeiraInstancia/CadGuiaAutenticaça

oSelo.aspx?ato=155), comprovando-se o pagamento nos autos, sob pena 

de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a 

devida Execução Fiscal (custas acima de R$ 1.000,00), e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuizo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10677 Nr: 841-43.2009.811.0019

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APdOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NPdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que procedo a INTIMAÇÃO do exequente, na pessoa 

do advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do 

saldo devedor das custas judiciais, no valor de R$ 380,78 (trezentos e 

oitenta reais e setenta e oito centavos), podendo ser pago através de 

Guia(s) a ser(em) emitida(s)e retirada(s) no Cartório Distribuidor desta 

Comarca ou emitida(s) no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

G r o s s o 

(http://www.tjmt.jus.br/guias/Guias/PrimeiraInstancia/CadGuiaAutenticaça

oSelo.aspx?ato=155), comprovando-se o pagamento nos autos, sob pena 

de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a 

devida Execução Fiscal (custas acima de R$ 1.000,00), e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuizo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 41132 Nr: 786-77.2018.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Arruda André

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Pilocelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Neudi Galli - OAB:6562-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:MT 15312, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8435/MT

 Procedo a INTIMAÇÃO do autor, na pessoa do advogado, para pagamento 

do valor da diligência da oficiala de justiça referente ao ato de mandado de 

Intimação da testemunha.

 Esclareço que, com base no provimento nº 07/2017 CGJ, deve a 

exequente acessar o site "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone 

"Diligência->Emissão de Guia de Diligência", preencher os dados do 

processo e, na parte referente ao "bairro", clicar em "Centro", para emitir a 

guia no valor de R$ 19,25 (dezenove reais e vinte de cinco centavos).

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27455 Nr: 42-53.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanessa Barbosa de Oliveira Ramires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiane Felipetto - 

OAB:13.990-B

 Vistos em substituição legal.

Considerando a decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Presidente 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos do expediente 

n.º 0020995-27.2018.811.0000, proferida no dia 09 de março de 2018, que 

designou este Magistrado para jurisdicionar na Comarca de Porto dos 

Gaúchos em regime de cumulação, promovo a readequação de pauta e 

REDESIGNO a audiência outrora aprazada para o dia 18 de julho de 2018 

às 14h30min.

Por oportuno, determino a retirada de pauta da audiência anteriormente 

agendada.

Intime-se.

 Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 23 de março de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto, em Substituição Legal.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 31991 Nr: 605-29.2011.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Israel Lopes de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simone Alves da Silva - 

OAB:6835/TO

 Certifico que compareceu nesta secretaria o RÉU ISRAEL LOPES DE 

CARVALHO, para cumprir as condições que lhes foram impostas e para 

audiência na qual foi redesignada para o dia 11/04/2018 às 13:00min (MT), 

saindo devidamente intimada da mesma.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 31991 Nr: 605-29.2011.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Israel Lopes de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simone Alves da Silva - 

OAB:6835/TO

 Autos ID N.º 31991.

 Vistos.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, uma vez que o 

Magistrado titular da Vara encontra-se regularmente afastado, redesigno a 

presente oralidade para o dia 11/04/2018 às 13:00min (Horário Oficial do 

Estado).

 Intime-se.

 Ciência ao MPE.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências

De Porto Alegre do Norte – MT para São Félix do Araguaia/MT, 14 de junho 

de 2017.

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

Juiz em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45542 Nr: 1771-57.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Michel Chibly Haddad Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosimar Fátima Trentin e Outro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renata Guimarães Naves 

Carneiro - OAB:16.975-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 45542

 Sentença

Vistos, etc.

Michel Chibly Haddad, ingressou com a presente Ação de obrigação de 

fazer c/c Cominatória em face de Rosimar Fatima Trentin.

Em seguida, o Requerente informa que não possui mais interesse na ação 

(fls. 66), com isso deve se impor a extinção do feito com base no artigo 

485 do inciso VIII do NCPC.

Vieram os autos à conclusão.

É o breve relato. Decido.

Preliminarmente, é de conhecimento que encontra-se em vigor o atual 

Código de Processo Civil, motivo pelo qual, passo a analise do feito com 

base nesta norma jurídica.

 Neste giro, deve-se aplicar com base no NCPC o que dispõe § 5°, inciso 

VIII, do artigo 485, in verbis:

“Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando:

 ...

VIII – Homologar a desistência da ação;

§5°. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.”

Portanto, não tendo a Requerente interesse no prosseguimento do feito, 

não se vislumbra qualquer irregularidade/ilegalidade na extinção do feito, 

nos termos requeridos às fls. 66.

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, HOMOLOGO a 

desistência desta demanda e JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no §5°, inciso VIII, do artigo 485 do 

Novo Código de Processo Civil.

 Condeno a parte Autora ao pagamento de custas processuais, caso 

existente, sem condenação em honorários advocatícios.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

São Félix do Araguaia - MT, 26 de Março de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141077 Nr: 3121-12.2017.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rone Borges Furtado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Tardioli Lúcio de 

Lima - OAB:OAB/SP 206.727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

GABINETE DA 2.ª VARA

Código 141077

 Decisão

 Vistos, etc.

 Ante a manifestação retro, proceda a Serventia com o cumprimento do 

ato deprecado no endereço informado às fls. 51.

 Sem prejuízo, OFICIE-SE ao INDEA nos termos requeridos às 44.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 26 de Março de 2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 16199 Nr: 991-64.2008.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Bento de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:11178/MT, José Carlos Skrzyszowski Junior - 

OAB:OAB/MT 16.168-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 16199

 Sentença

Vistos, etc.

Banco Finasa S/A, ingressou com a presente Ação de Busca e 

Apreensão com Pedido de Liminar em face de Reinaldo Bento de Oliveira.

Em seguida, a Requerente informa que não possui mais interesse na ação 

(fls. 81), com isso deve se impor a extinção do feito com base no artigo 

485 do inciso VIII do NCPC.

Vieram os autos à conclusão.

É o breve relato. Decido.

Preliminarmente, é de conhecimento que encontra-se em vigor o atual 

Código de Processo Civil, motivo pelo qual, passo a analise do feito com 

base nesta norma jurídica.

 Neste giro, deve-se aplicar com base no NCPC o que dispõe § 5°, inciso 

VIII, do artigo 485, in verbis:

“Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando:

 ...

VIII – Homologar a desistência da ação;

§5°. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.”

Portanto, não tendo a Requerente interesse no prosseguimento do feito, 

não se vislumbra qualquer irregularidade/ilegalidade na extinção do feito, 

nos termos requeridos às fls. 81

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, HOMOLOGO a 

desistência desta demanda e JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no §5°, inciso VIII, do artigo 485 do 

Novo Código de Processo Civil.

 Condeno a parte Autora ao pagamento de custas processuais, caso 

existente, sem condenação em honorários advocatícios.

 Oficie-se para que se proceda a baixa na restrição veicular se for o 

caso.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

São Félix do Araguaia - MT, 26 de Março de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 139323 Nr: 2009-08.2017.811.0017

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Lemos Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria rural por idade 

proposta por SEBASTIÃO LEMOS LIMA em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS.

 Narra a exordial, em síntese, que o autor sempre exerceu atividade rural 

em regime de economia familiar e já atingiu a idade mínima legal para 

aposentar-se, fazendo jus a concessão da aposentadoria rural por idade.

 Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, alegando a 

ausência de preenchimento dos requisitos legais para a concessão do 

benefício pleiteado.

 Impugnação a contestação às fls. 68/71

 E os autos vieram conclusos.

 Decido.

 O processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

 Não havendo questões preliminares ou prejudiciais de mérito, reputo 

saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil.

 Como pontos controvertidos, fixo a comprovação do efetivo exercício de 

atividade rural em regime de economia familiar pelo requerente, durante o 

período de carência legal.

 INTIMEM-SE as partes para especificarem, no prazo de 10 (dez) dias, as 

provas que pretendem produzir, caso entendam cabível ao julgamento da 

causa, justificando sua necessidade, sob pena de preclusão.

Se tiverem interesse na produção de prova oral, deverão, no mesmo 

prazo, apresentar o respectivo rol de testemunhas que pretendem ouvir 

em audiência de instrução.

 Consigne-se que, em não havendo manifestação das partes a respeito, 

entender-se-á que não há interesse na produção de quaisquer outras 

provas além das que já figuram nos autos.

Decorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos para, se for o 

caso, designar audiência de instrução.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 21063 Nr: 1967-03.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Pereira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do requerente, para no prazo de 05(cinco) dias, 

especificar a produção de demais provas, caso pretenda.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42782 Nr: 70-61.2015.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Ferraz Maracaipe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Rafael Cesar do Nascimento - OAB:16056

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, hei por bem julgar 

procedente a pretensão contida na denúncia para, nos termos do artigo 

413 do Código de Processo Penal, pronunciar o acusado Gerson Ferraz 

Maracaipe, brasileiro, casado, trabalhador braçal, portador da Carteira de 

Identidade n. 1985227-4 SSP/MT, natural de Barra do Garças/MT, nascido 

aos 09/03/1966, como incurso nas penas do artigo 121, caput, c.c art. 14, 

II, ambos do Código Penal, determinando que seja ele submetido a 

julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca.Considerando que 

o acusado fora colocado em liberdade, por força de decisão deste juízo e, 

que após não exsurgiram quaisquer das hipóteses que recomendassem 

sua prisão cautelar, deixo de decretar sua prisão (art. 413, § 3º do 

CPP).Intime-se o réu da pronúncia. (art. 420, I do CPP).Cientifique-se o d. 

representante do Parquet e o i. Advogada.Preclusa a presente decisão, 

certifique-se o necessário, e proceda-se à alteração do Tipo de Ação no 

Sistema Apolo por tratar-se de processo da competência do Tribunal do 

Júri.Ato contínuo, intime-se o Ministério Público e, em seguida a Defesa, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que 

irão depor em plenário, bem como, juntarem documentos e requererem 

diligências (CPP, 422).Em seguida, decorrido o prazo das partes, 

volvam-me os autos conclusos para deliberação e confecção de relatório 

sucinto acerca do processo (CPP, 423).Cumpra-se expedindo o 

necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 39126 Nr: 2827-96.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benicio da Silva Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 39126

 Vistos.

Considerando que o Requerido fora citado por edital, mantendo-se inerte 

até a presente data, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerer o que entender de direito.

Após, tornem-me os autos conclusos para análise.

Intime-se.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 02 de abril de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45312 Nr: 1625-16.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Firmina Dias Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Kênia Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos cód. 45312

 Decisão

Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de 

obrigação de pagar quantia certa.

Nos termos do art. 535 do NCPC, intime-se o INSS, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução.

Havendo impugnação a execução, intime-se a Exequente para, 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, caso contrário, tornem-me os 

autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

São Félix do Araguaia - MT, 02 de abril de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41737 Nr: 2161-61.2014.811.0017

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Martins de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 41737

Vistos.

INDEFIRO o pedido de fls. 61/62, por ser inviável no presente rito, não 

sendo hipótese possível o julgamento antecipado da lide.

Dessa forma, intime-se a parte autora para que requeira o que entender 

de direito, de acordo com as possibilidades prevista na legislação aplicável 

ao caso, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Às providências, expedindo-se o necessário.

São Félix do Araguaia - MT, 02 de abril de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134169 Nr: 916-44.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dimafe Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Marcio Menezes Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do sítio do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Diligência) e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do respectivo 

Mandado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141267 Nr: 3227-71.2017.811.0017

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Businessincorp Empreendimentos e Participações LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Gomes Nantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decurso de Prazo para Resposta

CERTIDÃO

Certifico que a parte autora não apresentou resposta e a prova da 

intimação foi publicada em 23/01/2018 no DJE edição nº 10183.

São Félix do Araguaia - MT,3 de abril de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133867 Nr: 700-83.2016.811.0017

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Roberto Ribeiro Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Penno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO RIBEIRO 

FILHO - OAB:6868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victoria da Silva Huttner - 

OAB:2000.515-B

 Vistos.

 Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Victória da Silva 

Huttner, devidamente representada e qualificada nos autos, em face da 

decisão proferida às fls. 459/460.

 Aduz a Embargante que a decisão foi omissa no tocante as providências 

requeridas pela recorrente, visando dar efetividade a decisão proferida 

pelo Tribunal de Justiça deste Estado.

 Vieram os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Inicialmente, registro que os presentes embargos de declaração foram 

interpostos tempestivamente.

 Compulsando detidamente os autos, entendo que, os presentes embargos 

não merecem acolhida, pelo que passo a delinear.

 O argumento apresentado pela Embargante quanto à omissão, não 

merece guarida, uma vez que os embargos de declaração não é meio 

recursal para se rediscutir a decisão, mas tão somente, nos limites 

contidos no artigo 1022 do CPC, o que não se enquadra no presente caso.

Isso porque o pleito da embargante já fora analisado, não se falando em 

omissão, e sim em indeferimento do seu pedido, pelos fundamentos ali 

expendidos.

Assim, entendo e constato que os atos procedimentais foram realizados 

de forma regular, não havendo qualquer omissão a ser sanada na decisão 

de fls. 459/460.

Isto posto, com base nos fatos e fundamentos apresentados, CONHEÇO 

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM REJEITO-OS, nos termos do 

§5° do artigo 1.024 do Código de Processo Civil.

 Cumpra-se na íntegra a decisão proferida às fls. 459/460.

Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20393 Nr: 1292-40.2010.811.0017

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antônio Queiroz 

Fullin - OAB:11116

 Autos ID N.º 20393

 Vistos.

Recebo os autos no estado em que se encontram.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que desejam produzir, 

justificando-as; ou se são pelo julgamento antecipado da lide, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

Intime-se.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 02 de abril de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 140127 Nr: 2528-80.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: César Altino Poiatti, Hamanda Blay Souza Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Bom Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Altino Poiatti - 

OAB:3816/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 140127

 Sentença

Vistos, etc.

César Altino Poiatti e Outro, devidamente qualificados, ingressaram com a 

presente Ação Declaratória de Inexistência de débito com pedido de tutela 

de urgência em face de Supermercado Bom Jesus.

Em seguida, a Requerente informa que não possui mais interesse na ação 

(fls. 31), eis que já realizou acordo com o requerido, devendo se impor a 

extinção do feito com base no artigo 485 do inciso VIII do NCPC.

Vieram os autos à conclusão.

É o breve relato. Decido.

Preliminarmente, é de conhecimento que encontra-se em vigor o atual 

Código de Processo Civil, motivo pelo qual, passo a analise do feito com 

base nesta norma jurídica.
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 Neste giro, deve-se aplicar com base no NCPC o que dispõe § 5°, inciso 

VIII, do artigo 485, in verbis:

“Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando:

 ...

VIII – Homologar a desistência da ação;

§5°. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.”

Portanto, não tendo a Requerente interesse no prosseguimento do feito, 

não se vislumbra qualquer irregularidade/ilegalidade na extinção do feito, 

nos termos requeridos às fls. 31.

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, HOMOLOGO a 

desistência desta demanda e JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no §5°, inciso VIII, do artigo 485 do 

Novo Código de Processo Civil.

 Condeno a parte Autora ao pagamento de custas processuais, caso 

existente, sem condenação em honorários advocatícios.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

São Félix do Araguaia - MT, 26 de Março de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 34906 Nr: 962-72.2012.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Missias de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Márcio Castilho de Moraes - OAB:24310/A

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

consubstanciada na denúncia, para o fim de CONDENAR o acusado 

Manoel Missias de Sousa, qualificado nos autos, como incurso nas penas 

do art. 15 da Lei nº 10.826/2003, nos termos do artigo 387 do Código de 

Processo Penal. Substituição por pena restritiva de direitos: O artigo 44, 

incisos I, II e III, do Código Penal, preceitua que as penas restritivas de 

direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando 

aplicada pena não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido 

com violência ou grave ameaça à pessoa, o réu não for reincidente em 

crime doloso e as circunstâncias judiciais indicarem que a substituição 

seja suficiente. Na hipótese, encontram-se preenchidos os requisitos 

legais. Portanto, em observância aos artigos 44, § 2.º e § 3.º c/c 45 e 46 

do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por 

duas restritivas de direitos, por se configurar a melhor medida a ser 

aplicável na situação evidenciada, como forma de buscar resgatar o 

sentimento utilitário do agente, consistentes em:I)- prestação pecuniária de 

1 (um) salário mínimo, vigente à época de execução da pena, a entidade 

pública ou privada com destinação social; nos termos do artigo;II)- 

prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública, atendendo ao 

disposto nos parágrafos 3.° e 4.° do artigo 46 do Código Penal. Após o 

trânsito em julgado desta decisão, em audiência admonitória a ser 

designada, caberá definir a forma de pagamento e indicar a entidade 

beneficiada com a prestação pecuniária, bem como a entidade em que o 

acusado cumprirá a prestação de serviços e seus termos, as quais 

deverão ser comunicadas a respeito, com remessa de cópia da presente 

sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 44404 Nr: 1086-50.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Werebedú Karajá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mylss Maria Vilela Guimarães - 

OAB:19401/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Considerando que a parte autora não fora devidamente intimada, 

nos termos da certidão do Oficial de Justiça de fls. 34, REDESIGNO a 

presente oralidade para o dia 28 de junho de 2018, às 17h40min. (Horário 

Oficial do Estado de Mato Grosso), devendo o Sr. Gestor realizar as 

intimações necessárias. Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 33349 Nr: 2062-96.2011.811.0017

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felismino do Carmo Ribeiro Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N. 2062-96.2011.811.0017 – CÓD: 33349

Requerente: Banco do Brasil s/a

Requerido: Felismino do Carmo Ribeiro Filho

Vistos, etc.

Ante o decurso do prazo requestado às fls. 81/82, intime-se a requerente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito, 

sob pena de extinção.

Atente-se a Serventia para que todas as intimações dos atos processuais 

sejam publicadas exclusivamente em nome do procurador, Dr. Louise 

Rainer Pereira Gionédis (OAB/MT nº. 16.691/A), procedendo às devidas 

anotações no sistema e na capa dos autos.

Cumpra-se.

São Félix do Araguaia/MT, 03 de abril de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 32494 Nr: 1150-02.2011.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hildemir de Assis Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Miranda Souza 

- OAB:10296, Raizza Sousa Matos Soares - OAB:14780 - O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N. 1150-02.2011.811.0017 – Cód. 32494

Requerente: Hildemir de Assis Costa

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos, etc.

Considerando comunicando de folha retro, Intime-se pessoalmente a 

requerente para, no prazo máximo e improrrogável de 05 (cinco) dias 

manifeste interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento de mérito com base no artigo 485, III do Código 

de Processo Civil.

 Cumpra-se.

São Félix do Araguaia-MT, 03 de abril de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42917 Nr: 175-38.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Willians Milhomem Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N. 175-38.2015.811.0017 – Cód. 42917

Requerente: Willians Milhomem Azevedo

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos, etc.

Considerando comunicando de folha retro, Intime-se pessoalmente o 

requerente para, no prazo máximo e improrrogável de 05 (cinco) dias 

manifeste interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento de mérito com base no artigo 485, III do Código 
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de Processo Civil.

 Cumpra-se.

São Félix do Araguaia-MT, 03 de abril de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 38266 Nr: 2090-93.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suiane Selestino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de São Félix do Araguaia-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fixo como pontos controvertidos a ocorrência de danos materiais e 

morais, e por consequência, a reparação dos mesmos , bem como a 

existência dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

Requerente, notadamente aqueles indicados na contestação (fls. 

37/43).Assim, entendo ser pertinente para o deslinde do feito, a prova 

documental, o depoimento pessoal dos contendores e a oitiva de 

testemunhas.Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

03/07/2018às 13h00min (Horário Oficial do Estado). Intimem-se as partes 

(nos termos do artigo 242 do CPC), sobre o direito de requerer 

esclarecimentos e/ou solicitar ajustes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

sob pena de tornar a presente decisão estável (§§ 1° e 2° do artigo 357 do 

CPC), e ainda, para apresentarem o rol de testemunhas no prazo comum 

de 15 (quinze) dias (§4° do artigo 357 do CPC), com as ressalvas dos §§ 

6° e 7° do artigo 357 do CPC. Por fim, faça a intimação pessoal dos 

Contendores para prestar os seu respectivo depoimento (advertindo-o do 

§1° do artigo 385 do CPC), devendo o cartório atentar-se para eventual rol 

de testemunhas apresentadas.Intimem-se as partes, bem como as 

testemunhas a serem arroladas.Cumpra-se, realizando e expedindo o 

necessário. Às providências.São Félix do Araguaia - MT, 16 de outubro de 

2017.IVAN LÚCIO AMARANTEJuiz de Direito

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50695 Nr: 3964-39.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseny da Silva Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Neves de Souza, Ilza Cardoso de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lívia Comar da Silva - 

OAB:7560-B, Lívia Comar da Silva - OAB:7650-B/MT, Pedro Ovelar - 

OAB:6270/MT

 Autos nº. 3964-39.2010.811.0011

Código nº. 50695

Apenso: 52188

Vistos.

Considerando a pretensão da Requerente, a natureza da presente 

demanda, bem como as duas audiências de conciliação, onde ficou 

inconteste o desejo das partes em encontrarem uma solução para o 

acordo, inclusive com pedidos de suspensão do feito para tentativa de 

autocomposição (fls. 105/123), mediante transferência da constrição para 

imóvel do Requerido, outrora permutado, também objeto do presente litigio, 

entendo indispensável a manifestação da Autora neste momento 

processual.

Cumpre mencionar a relação destes autos e seu apenso (código 52188), 

conforme já mencionado em decisão de fl. 150, bem como as 

manifestações naquele processo quanto a desoneração do imóvel da 

Requerente, a qual atingirá o objeto aqui em litígio.

Assim, determino que a Requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se, informando se seu imóvel encontra-se devidamente livre da 

constrição hipotecária, ensejadora da presente lide.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 02 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 60953 Nr: 882-83.2017.811.0098

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tharles Broni Barros Oliveira, Fabricio 

Evangelista Machado, Anglesio Gomes Romanzini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Duarte Prioto - 

OAB:18566, Otavio Simplício Khun - OAB:14238

 Código nº 60953

Vistos.

Considerando o teor da certidão de fls. 281, intime-se, novamente, a ilustre 

defesa dos acusados Tharles Broni Barros Oliveira e Fabricio Evangelista 

Machado para que apresentem as alegações finais no prazo legal, ou 

decline se não mais patrocinam os interesses dos acusados.

Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação da defesa, intimem-se 

os acusados para que constituam novo advogado, sob pena de ser-lhes 

nomeado defensor dativo.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 03 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57195 Nr: 1383-08.2015.811.0098

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO ANTÔNIO DIAS CORRÊA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Arantes Ferreira, ELEONOR BASSIT 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DE SA PEREIRA - 

OAB:5286/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Ferreira Neto - 

OAB:8.153, Daniela Paes de Barros - OAB:8635, José Eduardo 

Miranda - OAB:5023, Larah B. Queiroz Oliveira - OAB:8126

 Autos nº. 1383-08.2015.811.0098

Código nº. 57195

Vistos.

Determino a intimação do Embargante/Requerido, na pessoa de seu 

advogado, para manifestação quanto às fls. 214-252, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Consigno, caso o Embargante/Requerido discorde dos valores informados 

pelo embargado (fls. 214/252), deverá apresentar a descrição detalhada e 

valores que entende correto para as benfeitorias, de forma 

individualizada, sob pena de preclusão e reputarem-se verdadeiros os 

fatos e valores alegados pelo Embargado/Requerente nas folhas retro.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 02 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62884 Nr: 417-40.2018.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio da Silva Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Krausburg Comércio de Frutas Ltda EPP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Antonio Gonçalves 

Junior - OAB:24346-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .CITE-SE o devedor ora executado, via postal com aviso de recebimento 

(art. 247 do CPC), no endereço apontado pela parte exequente em petição 

retro (fl. 06), para pagar em 03 (três) dias, o valor integral da dívida (art. 

829 do CPC), devidamente atualizado, no montante de R$ 11.170,03 (onze 

mil, cento e setenta reais e três centavos), ou, querendo, opor-se à 

execução por meio de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contabilizados a partir da data de juntada aos autos do mandado cumprido 

(art. 231, II do CPC) e artigos 914 e 915 também do CPC.Não havendo 

pagamento, proceda-se de imediato à penhora de bens, descrevendo-os 

pormenorizadamente e avaliando-os, fazendo constar o valor da avaliação 

no termo ou auto de penhora, bem como intimando o executado a respeito 

dos atos processuais praticados, conforme art. 154, V, art. 841 e 

seguintes do CPC.Intime-se a parte executada para que, no prazo para 

embargos, caso queira, uma vez reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e 

honorários de advogado, requeira o parcelamento da dívida em até 06 

(seis) prestações mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 

1% ao mês (art. 916 do CPC).Arbitro os honorários advocatícios em 10% 

do valor devido, ficando consignado que, em caso de pronto pagamento, a 

verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º do CPC).Caso o 

Oficial de Justiça não encontre o executado, desde já DEFIRO o arresto de 

bens quantos bastem para garantir a execução.Nos 10 (dez) dias 

seguintes à efetivação do arresto proceda-se o meirinho com as 

diligências insculpidas no art. 830, §1º do CPC.Inexistindo bens a serem 

p e n h o r a d o s ,  v o l t e m - m e  c o n c l u s o s . E x p e ç a - s e  o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Porto Esperidião MT, 02 de abril de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62900 Nr: 425-17.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Rodrigues do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 425-17.2018.811.0098Código nº. 62900Vistos.ORLANDO 

RODRIGUES DO PRADO, devidamente qualificada na exordial, ajuíza Ação 

de procedimento comum em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, pleiteando a concessão dos benefícios de aposentadoria rural por 

idade e assistência judiciária gratuita. Sustenta na peça inaugural, em 

apertada síntese, preencher os requisitos mínimos para o pleito, afirmando 

que sempre laborou na zona rural em regime de economia familiar.Com a 

inicial, juntou os documentos de fls.09-15.É o breve relato. Decido.RECEBO 

a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320, 

afastada a aplicação do art. 330, todos do Código de Processo Civil.Defiro 

o pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 4º da Lei nº 

1.060/1950Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, tendo 

em vista o que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que 

expressa o desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, 

CPC.Cite-se a autarquia requerida, na Av. Vereador Enedino Sebastião 

Martins, 1249, Cavalhada, Cáceres MT (fl. 07), mediante remessa 

eletrônica dos autos, para, querendo, apresentar resposta, dentro do 

prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 183 do CPC], fazendo-se 

constar, as advertências a que faz menção o art. 344, ambos do Código 

de Processo Civil.Intimem-se.Cumpra-se. Porto Esperidião MT, 02 de abril 

de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62885 Nr: 418-25.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WdSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA MORITZ LUZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ).Designo audiência de conciliação para o dia 21 de maio de 2018, às 

15h00min.CITE-SE a Requerida para que comparecer à audiência ora 

designada, acompanhado de seu advogado, consigno que a citação 

deverá ocorrer com antecedência máxima de 15 (quinze) dias da 

audiência designada, consoante art. 695 do CPC, bem como, se infrutífera 

e ou frustrada a conciliatória, querendo, apresentar contestação, dentro 

do prazo de 15 (quinze) dias conforme art. 335, CPC, fazendo-se constar 

as advertências a que faz menção o art. 344, do CPC, ainda, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º do CPC.Havendo desinteresse pelo réu na 

realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). 

Intime-se o autor na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 

334 do NCPC.Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

art. 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela Autora 

(CPC art. 344).Ressalta-se, o mandado não se fará acompanhar da inicial, 

art. 695, § 1º do CPC.Notifique-se o Ministério Público para o devido custos 

legis.Intimem-se. Cumpra-se.Porto Esperidião MT, 02 de abril de 2018.Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52188 Nr: 316-76.2013.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Neves de Souza, Ilza Cardoso de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Lívia Comar da Silva - OAB:7650-B/MT, 

Pedro Ovelar - OAB:MT/8.342, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cartolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:65216-PR, Gislaine Crispim de Faria Cruz - 

OAB:16988, Juliana Garcia Rigolin - OAB:18067, Louise Rainer 

Pereira Gionédis - OAB:16691-A/MT, Marilson Mendes - 

OAB:16.108/MT, Marilson Mendes Ribeiro - OAB:16108

 Autos nº. 316-76.2013.811.0011

Código nº. 52188

Apenso: 50695

Vistos.

Por juízo de cautela, aguarde-se o cumprimento da decisão proferida 

nesta data, nos autos (50695) em apenso.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 02 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Edital Citação

Processo: 986-80.2014.811.0098 Código: 54562 Vlr Causa: 0,00 Tipo: 

Crime, réu, CLAUDIOMAR MATIAS DOS SANTOS (Réu(s)), Rg: 25982010, 

Filiação: Edivaldo Ferreira dos Santos e Magna Matias dos Santos, data de 

nascimento: 04/05/1993, brasileiro(a), natural de San Mathias/bo Oun 

Porto-MT, solteiro(a), servente de pedreiro, Telefone (65) 9957-0798, 

Endereço: Rua Orquídeas, Casa 15, Bairro: Cohabinha, Cidade: Porto 

Esperidião-MT. FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), 

para responder à acusação, porescrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegartudo que interesse 

à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provaspretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo suaintimação, quando necessário.Resumo 

da Inicial: Consta dos inclusos autos do inquérito policial que, no dia 22 de 

junho de2014, por volta das 21h30min, no interior da área externa da 

residência localizada na rua dasOrquídeas , nº 2120, no Município de Porto 

Esperidião-MT o réu tentou subtrair para sí umamotocicleta características 

fls.06 sendo incurso na sanção do art. 155c/c art.14 II, ambos doCódigo 

penal.Despacho: Código 54562VISTOS, ETC.Considerando que a peça 

inicial acusatória narra com perfeição a existência, em tese, de infração 

penal, apontando indícios suficientes de autoria, bem como atende aos 

requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, não ocorrendo, 
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ademais, qualquer das hipóteses de sua rejeição previstas no artigo 395 

do mesmo Código, RECEBO A DENÚNCIA ofertada em desfavor de 

Claudiomar Matias dos Santos, na forma em que foi proposta.Nos termos 

do artigo 396 do CPP, cite-se o acusado para responder a ação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, que será contado a partir do efetivo 

cumprimento do mandado.Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário.Transcorrido o prazo legal, não 

apresentada resposta, o que deverá ser certificado, desde já, nomeio 

para oferecê-la, o douto Defensor Público atuante nesta Comarca, Dr. 

Ubirajara Vicente Luca, que terá vista dos autos, pelo prazo de 10 (dez) 

dias, para tal finalidade.Apresentada a defesa, ouça-se o representante 

do Ministério Público, sobre as preliminares e documentosapresentados, 

no prazo de 05 (cinco) dias.Outrossim, defiro o requerimento ministerial de 

fls. 42/43, no que tange ao item nº II.Após, volte-meconclusos para 

designação de audiência.Notifique-se o Ministério Público. 

Intimem-se.Cumpra-se.Porto Esperidião-MT, 08 de janeiro de 2015.Antonio 

Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz SubstitutoEu,ANTONIO MARCOS DE 

OLIVEIRA CORREIA, digitei.Porto Esperidião, 04 de abril de 2018 Fatima 

Adrielly Silva Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32861 Nr: 162-78.2014.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Artur Wolf

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTTA LOGISTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Pavesi Granja - 

OAB:17.906, KELLY CRISTINA ROSA MACHADO - OAB:13449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Fonseca Borges - 

OAB:6.204/TO, Vinicius Expedito Array - OAB:4.956 A/TO

 Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para compelir a empresa requerida ao imediato pagamento 

da contribuição previdenciária, em nome do autor, caso ainda não o tenha 

feito.Custas e honorários advocatícios pelo réu, os últimos arbitrados em 

10% sobre o valor da condenação.P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32851 Nr: 151-49.2014.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Terezinha Galon Tormem, Itamar João Tormen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALDAN IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY CRISTINA ROSA 

MACHADO - OAB:13449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayane Karen Abuchain - 

OAB:362.110, Édipo Henrique Arthur - OAB:329.521, Franciele 

Cristina Ferreira Silva - OAB:217.747, SARA COSTA DE OLIVEIRA - 

OAB:18.587/MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, declarando extinto o feito, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Em 

virtude da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que 

fixo em 10% do valor atualizado da causa.P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32791 Nr: 93-46.2014.811.0080

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelmar Pinheiro Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Calupa Ltda, Cirineu de Aguiar, 

PAULO SÉRGIO AGUIAR, ALUISIO DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTÁVIO MARIANE WANDERLEY 

FILHO - OAB:9144/BA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Divair Aparecido de Pieri - 

OAB:5.698-A, Rodrigo Ribeiro Araújo - OAB:116232/MG

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, para 

HOMOLOGAR a prova produzida nestes autos de PRODUÇÃO 

ANTECIPADA DE PROVA, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos.Tratando-se de processo físico, determino entrega dos autos à 

promovente.Cada parte arcará com as respectivas custas e despesas 

processuais. Não há sucumbência a ser definida neste 

procedimento.Após o prazo de trinta dias (art. 383 do CPC), arquivem-se 

os autos com as cautelas de praxe.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32733 Nr: 42-35.2014.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA MATOGROSSENSE DE 

AGRONEGÓCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR APARECIDO AQUINO 

CABRIOTE - OAB:8.869-0, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:3.284-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido principal, com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para o fim de declarar constituída de pleno direito a dívida detalhada nos 

autos, no valor de R$ 62.500,41 (sessenta e dois mil quinhentos reais e 

quarenta e um centavos), corrigida monetariamente pelo índice INPC desde 

o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação.CONDENO o réu ao pagamento das custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios da parte contrária, sendo que estes fixo em 

10% do valor atualizado do débito, de acordo com o art. 85, §2º, do Código 

de Processo Civil.Certificado o trânsito em julgado, aguarde-se por 30 dias 

eventual requerimento nos termos do artigo 513, § 1º, do CPC. Nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos.P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32682 Nr: 1441-36.2013.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jackson Luiz Geiss

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO AGUIAR, ALLIANZ SEGUROS 

S/A, JOSÉ ALVÍCIO BERTOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Cesar Manoel - 

OAB:17.799/MT, Gabriela Akemi Massuda - OAB:298.486/SP, Izabel 

Demondes Ocampos - OAB:7.394/MS, JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:3.284-B/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:6611, 

Nelson Manoel Junior - OAB:5.454-B/MT, Rodrigo Pouso Miranda - 

OAB:12.333/MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR os requeridos Paulo Sérgio Aguiar, Allianz Seguros S/A e 

José Alvício Bertolo, solidariamente, ao pagamento de indenização por 

danos morais em favor do autor no importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil 

reais), corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir do arbitramento e 

acrescida de juros legais de 1% ao mês a partir do evento danoso.Nos 

termos do art. 86, do CPC, havendo sucumbência recíproca, cada parte 

sucumbente arcará com 50% (cinquenta por cento) das custas e 

despesas processuais, observada a gratuidade de justiça. Fixo os 

honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor do débito, nos 

termos do artigo 85, § 2º, do CPC devendo este montante ser dividido na 

proporção de 50% (cinquenta por cento) para o patrono da parte autora e 

50% (cinquenta por cento) para o da parte requerida, incidindo sobre os 
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honorários sucumbenciais correção monetária a partir desta data e juros 

moratórios de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado.P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32743 Nr: 49-27.2014.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMPRESA MATOGROSSENSE DE AGRONEGÓCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F.J. DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6.218/MT, VERONICA L. CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:7.950/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Vistos (META 2 CNJ).

Analisados os autos, observo que em 15 de maio de 2015 foi determinada 

a intimação pessoal da empresa Embargante para regularizar sua 

representação nos autos, ante a perda de sua capacidade postulatória 

(renúncia apresentada pelos seus causídicos à fl. 64/65).

 Em 24 de abril de 2017 (decisão de fl. 84), procedeu-se a nova 

determinação para que a empresa embargante, pessoalmente, 

regularizasse o polo ativo da demanda, eis que decorridos quase dois 

anos a parte autora se manteve inerte e não constituiu outro causídico.

 Ressalto que, conforme fl. 65, a parte autora foi devidamente notificada 

extrajudicialmente da renúncia apresentada pelos causídicos. 

Posteriormente, restou certificado na carta precatória para sua intimação a 

sua não localização (diligência negativa), ou seja, alterou seu endereço e 

sequer informou a este Juízo.

 Cumpre salientar que, por não promover os atos e diligências que lhe 

incumbiu, a empresa embargante ABANDONOU a causa por quase TRÊS 

ANOS, não promovendo a regularização de sua representação nos autos 

(art. 485, inciso III, do CPC).

Desta forma, deixando a autora de constituir novo advogado, no prazo 

respectivo após a renúncia dos seus patronos, propiciou superveniente 

vício de capacidade postulatória, de sorte que verifico a ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, a ensejar a extinção do feito, sem resolução de mérito, eis que 

SEQUER INICIOU-SE A FASE INSTRUTÓRIA do presente feito.

Ante o exposto, julgo EXTINTO O FEITO, sem julgamento de mérito, nos 

termos do art. 485, III e IV, c/c art. 354, ambos do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte Embargante nas despesas, custas e honorários 

advocatícios, estes que arbitro em 10% do valor da causa, nos termos do 

artigo 85, §2º, do CPC.

Trasladem-se cópia desta sentença aos autos principais.

Arquivem-se.

P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32712 Nr: 21-59.2014.811.0080

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Gorgen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos (META 2 CNJ).

Conforme jurisprudência do STJ "é suficiente a demonstração de indícios 

razoáveis de prática de atos de improbidade e autoria, para que se 

determine o processamento da ação, em obediência ao princípio do in 

dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse 

público" (REsp 1.197.406/MS, Rel.ª Ministra Eliana Calmon, 2.ª T., DJe 

22/8/2013).

 Neste espeque, na ação de improbidade administrativa, somente se rejeita 

a inicial quando ficar caracterizada, sem sombra de dúvida, que ela é 

temerária, ante a absoluta inexistência de indícios da prática de ato 

ímprobo.

Isso porque a decisão que recebe a inicial da ação civil de improbidade 

administrativa está condicionada apenas à existência de indícios 

suficientes da prática de ato de improbidade (art. 17, § 6º, da Lei 8.429 

/92), não comportando a análise do mérito em sua inteireza.

Assim, constatada a presença de indícios suficientes da prática de atos 

de improbidade, consistentes em irregularidades, as quais, em tese, 

podem ter ensejado violação aos princípios da Administração Pública e 

lesão ao erário, deve ser recebida a inicial, nos termos do art. 17, § 9º, da 

Lei 8.429 /92.

Diante disso, dado o indício da existência de ato de improbidade praticado 

pelo réu, que será examinado mais detidamente no curso da ação, recebo 

a petição inicial, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse 

público.

CITE-SE O REQUERIDO PARA QUE APRESENTE CONTESTAÇÃO NOS 

TERMOS DO ARTIGO 17, § 9° DA LEI N°. 8.429/1.992.

E em virtude da impossibilidade de conciliação/mediação (indisponibilidade 

desses direitos e a natureza ínsita à repressão do(s) ato(s) ímprobo(s), 

deixo de designar audiência conciliatória, conforme preceitua o Novo CPC.

Após o transcurso do prazo legal, abra-se vista ao Ministério Público.

 Por fim, conclusos.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32215 Nr: 999-70.2013.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: F.J. DA SILVA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA MATOGROSSENSE DE 

AGRONEGÓCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, prossiga 

nos autos requerendo o que entender de direito, eventualmente indicando 

bens passíveis de penhora.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34545 Nr: 1443-69.2014.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIBALDO ARAUJO DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO MOREIRA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Blainy Danilo Matos Barbosa 

- OAB:16.023/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o presente feito, 

extinguindo-se esses embargos com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do Novo CPC, prosseguindo os autos principais, para isso:1) 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo exequente, ora embargado, 

no feito executivo principal 1049-62.2014.811.0080 (33904). 2) CONDENO 

o Embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais os 

quais fixo no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, diante da pouca complexidade do feito e o curto trâmite 

processual, consoante dispõe o art. 85, §2º e §3º, do Novo Código de 

Processo Civil.3) TRANSLADE-SE cópia desta sentença aos autos 

principais nº 607-97.2015.811.0036 (36946), em apenso.Transitado em 

julgado, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de praxe.P.R.I.C."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57100 Nr: 1260-59.2018.811.0080

 AÇÃO:  Re laxamen to  de  P r i são ->L ibe rdade ->Med idas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Matheus Phillippe Goulart Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:110331

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Abra-se vista ao MP, com urgência. Remetam-se os autos.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32698 Nr: 7-75.2014.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DOS SANTOS E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Bonmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER COSTA GONÇALVES 

DOS SANTOS - OAB:315.700/SP, ROBERTA DE CASTRO PAULA - 

OAB:269.029/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, para DECLARAR inexigível o cheque de nº 850603 e, em 

consequência, JULGO EXTINTA a execução com fundamento no artigo 

924, inciso V, do Código de Processo Civil.Sucumbente, arcará a parte 

embargada com as custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do 

artigo 82, § 2º, do CPC, atualizado desde a oposição destes 

Embargos.Certifique-se na execução, trasladando-se cópia desta 

sentença.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33159 Nr: 445-04.2014.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Bonmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DOS SANTOS E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER COSTA GONÇALVES 

DOS SANTOS - OAB:315.700/SP, ROBERTA DE CASTRO PAULA - 

OAB:269.029/SP

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, para DECLARAR inexigível o cheque de nº 850603 e, em 

consequência, JULGO EXTINTA a execução com fundamento no artigo 

924, inciso V, do Código de Processo Civil.Sucumbente, arcará a parte 

embargada com as custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do 

artigo 82, § 2º, do CPC, atualizado desde a oposição destes 

Embargos.Certifique-se na execução, trasladando-se cópia desta 

sentença.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32212 Nr: 997-03.2013.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Bonmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROGÉRIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Procesos Civil, para CONDENAR o requerido ao pagamento da 

multa contratual estipulada no contrato de fls. 91/92, com juros legais, 

contados da citação do réu, e correção monetária pelo índice do INPC, 

contado do vencimento da obrigação estipulada.Nos termos do art. 86, do 

CPC, havendo sucumbência recíproca, cada parte sucumbente arcará 

com 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais. Fixo 

os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor do débito, 

nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC devendo este montante ser dividido 

na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o patrono da parte 

autora e 50% (cinquenta por cento) para o do requerido, incidindo sobre 

os honorários sucumbenciais correção monetária a partir desta data e 

juros moratórios de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado.Após o 

trânsito em julgado, aguarde-se por até 30 (trinta) dias o início de eventual 

fase de cumprimento de sentença, oportunidade em que deverá o credor 

observar o contido nos arts. 513 e seguintes do Código de Processo 

Civil.No silêncio, certificando-se, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32047 Nr: 833-38.2013.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Determino o arquivamento do feito, eis que prestada a tutela jurisdicional, 

com trânsito em julgado, reconhecido, desde já. As partes permaneceram 

inertes.

Em relação ao arquivamento, observar o Provimento 80/2014 CGJ, 

especialmente em relação à remessa ao DCA-TJMT. Além disso, observar 

o Provimento 15/2017 - CM que dispõe sobre a Central de Arrecadação.

INCLUA-SE O ANDAMENTO "626 - ARQUIVAMENTO COM REMESSA À 

CONTADORIA" NO SISTEMA APOLO, PARA QUE SEJA EFETIVADA A 

BAIXA NOS RELATÓRIOS ESTATÍSTICOS.

Após, na própria Central de Arrecadação, serão analisadas eventuais 

c u s t a s  p e n d e n t e s ,  o b s e r v a n d o - s e  a  c o n s u l t a  n . 

0098322-87.2014.8.11.0000 e a CNGC.

Mediante requerimento das partes, proceda-se ao desarquivamento. Nesta 

hipótese, nada sendo requerido em 10 dias, retornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34545 Nr: 1443-69.2014.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIBALDO ARAUJO DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO MOREIRA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Blainy Danilo Matos Barbosa 

- OAB:16.023/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o presente feito, 

extinguindo-se esses embargos com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do Novo CPC, prosseguindo os autos principais, para isso:1) 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo exequente, ora embargado, 

no feito executivo principal 1049-62.2014.811.0080 (33904). 2) CONDENO 

o Embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais os 

quais fixo no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, diante da pouca complexidade do feito e o curto trâmite 

processual, consoante dispõe o art. 85, §2º e §3º, do Novo Código de 

Processo Civil.3) TRANSLADE-SE cópia desta sentença aos autos 

principais nº 607-97.2015.811.0036 (36946), em apenso.Transitado em 

julgado, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de praxe.P.R.I.C.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010040-51.2015.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

NALVA DE SOUZA XAVIER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT0019240A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)
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CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010040-51.2015.8.11.0080 REQUERENTE: NALVA DE SOUZA XAVIER 

REQUERIDO: OI S.A Vistos. Proceda-se à atualização no sistema PJE para 

que faça constar "cumprimento de sentença". Intime-se a parte devedora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor da dívida, sob pena de 

ser acrescida multa de 10%, nos termos do art. 523, §1º, do NCPC. Após 

o transcurso do prazo acima estabelecido e, caso a parte devedora se 

mantenha inerte quanto ao cumprimento da obrigação, aplico-lhe a multa 

de 10 (dez por cento) sobre o montante da condenação. Com a vinda ou 

decorrido o prazo, manifeste-se a parte exequente no prazo de 10 (dez) 

dias, eventualmente indicando bens à penhora. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010019-41.2016.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA COLLACHITI MORETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA COLLACHITI MORETO OAB - MT0009986A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte Requerida, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor da dívida, sob pena de ser acrescida multa de 10%, 

conforme Despacho de ID 8698563: "Vistos. Proceda-se à atualização no 

sistema PJE para que faça constar "cumprimento de sentença". Intime-se a 

parte devedora para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor da 

dívida, sob pena de ser acrescida multa de 10%, nos termos do art. 523, 

§1º, do NCPC. Após o transcurso do prazo acima estabelecido e, caso a 

parte devedora se mantenha inerte quanto ao cumprimento da obrigação, 

aplico-lhe a multa de 10 (dez por cento) sobre o montante da condenação. 

Com a vinda ou decorrido o prazo, manifeste-se a parte exequente no 

prazo de 10 (dez) dias, eventualmente indicando bens à penhora. 

Cumpra-se".

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010091-67.2012.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON STULP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI OAB - MT0012972S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACO CARLOS SCHONS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010091-67.2012.8.11.0080 REQUERENTE: MILTON STULP REQUERIDO: 

JACO CARLOS SCHONS Vistos (META 2 CNJ). Chamo o feito à ordem. 

Considerando que a demanda foi proposta ainda no ano de 2012, ou seja, 

há quase 06 anos, e não há sequer citação, tenho para mim que o 

prosseguimento do feito se afigura impossível. Isso porque a citação é 

pressuposto processual indispensável para o regular trâmite do feito. 

Diante do exposto, julgo EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC. Não há custas ou honorários advocatícios. 

P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010076-35.2011.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA ESMERALDA BRANDAO DE SA OAB - MT0013749A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010076-35.2011.8.11.0080 REQUERENTE: RODRIGO PIRES REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos 

(META 2 CNJ). Considerando-se a inércia da parte autora, desde 2011, ou 

seja, há mais de 6 anos, entendo que o prosseguimento da demanda se 

afigura impossível. A propósito, no âmbito do juizado especial não se 

afigura necessária a intimação pessoal para a extinção do feito. Diante do 

exposto, julgo EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 485, III, do CPC. Não há custas ou honorários advocatícios. 

Arquivem-se. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010046-63.2012.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIANO MORENO COFERO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA OAB - MT0009401S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO COMARCA DE QUERÊNCIA - MT 

JUIZADO ESPECIAL Vistos. Intime-se a parte devedora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar o valor da dívida, sob pena de ser acrescida multa 

de 10%, nos termos do art. 523, §1º, do NCPC. Após o transcurso do 

prazo acima estabelecido e, caso a parte devedora se mantenha inerte 

quanto ao cumprimento da obrigação, aplico-lhe a multa de 10 (dez por 

cento) sobre o montante da condenação. Com a vinda ou decorrido o 

prazo, manifeste-se a parte exequente no prazo de 10 (dez) dias, 

eventualmente indicando bens à penhora. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010077-20.2011.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MUHL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA ESMERALDA BRANDAO DE SA OAB - MT0013749A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010077-20.2011.8.11.0080 REQUERENTE: FERNANDA MUHL 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos (META 2 CNJ). Considerando-se a inércia da parte autora, desde 

2011, ou seja, há mais de 6 anos, entendo que o prosseguimento da 

demanda se afigura impossível. A propósito, no âmbito do juizado especial 

não se afigura necessária a intimação pessoal para a extinção do feito. 

Diante do exposto, julgo EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, III, do CPC. Não há custas ou honorários advocatícios. 

Arquivem-se. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010072-95.2011.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI OAB - MT0012972S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANILDE APARECIDA GOULART DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010072-95.2011.8.11.0080 REQUERENTE: CREMONESE WANDSCHEER & 

CIA LTDA - ME REQUERIDO: VANILDE APARECIDA GOULART DA SILVA 

Vistos (META 2 CNJ). Chamo o feito à ordem. Considerando que a 

demanda foi proposta ainda no ano de 2011, ou seja, há quase 07 anos, e 

não há sequer citação, tenho para mim que o prosseguimento do feito se 

afigura impossível. Isso porque a citação é pressuposto processual 

indispensável para o regular trâmite do feito. Diante do exposto, julgo 

EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do 
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CPC. Não há custas ou honorários advocatícios. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-75.2011.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI OAB - MT0012972S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EURIVALDO BRAGA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010041-75.2011.8.11.0080 REQUERENTE: CREMONESE WANDSCHEER & 

CIA LTDA - ME REQUERIDO: EURIVALDO BRAGA DE SOUZA Vistos 

(META 2 CNJ). Chamo o feito à ordem. Considerando que a demanda foi 

proposta ainda no ano de 2011, ou seja, há quase 07 anos, e não há 

sequer citação, tenho para mim que o prosseguimento do feito se afigura 

impossível. Isso porque a citação é pressuposto processual indispensável 

para o regular trâmite do feito. Diante do exposto, julgo EXTINTO O FEITO, 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Não há 

custas ou honorários advocatícios. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010223-61.2011.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

L. DA SILVA & DALLARIVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI OAB - MT0012972S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENON MENDES FERNANDES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010223-61.2011.8.11.0080 REQUERENTE: L. DA SILVA & DALLARIVA 

LTDA - ME REQUERIDO: BENON MENDES FERNANDES Vistos (META 2 

CNJ). Considerando que a demanda foi proposta ainda no ano de 2011, ou 

seja, há quase 07 anos, e não há sequer citação, tenho para mim que o 

prosseguimento do feito se afigura impossível. Isso porque a citação é 

pressuposto processual indispensável para o regular trâmite do feito. 

Diante do exposto, julgo EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC. Não há custas ou honorários advocatícios. 

P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010033-88.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO WEBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON ZISMAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA OAB - MT0009401S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010033-88.2017.8.11.0080 REQUERENTE: CESAR AUGUSTO WEBER 

REQUERIDO: NELSON ZISMAN Vistos. Com fundamento nos arts. 6º e 10º, 

do Novo Código de Processo Civil, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias. 

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo. Com relação aos argumentos jurídicos 

trazidos pelas partes, deverão estar de acordo com toda a legislação 

vigente, que, presume-se, tenha sido estudada até o esgotamento pelos 

litigantes, e cujo desconhecimento não poderá ser posteriormente alegado. 

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada. Em relação aos pedidos de produção de 

prova testemunhal, consigno que será indeferido pedido genérico, 

DEVENDO A PARTE ESPECIFICAR O QUE PRETENDE PROVAR com a oitiva 

das testemunhas. Int.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010178-18.2015.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

COMUNIDADE EVANGELICA DE CONFISSAO LUTERANA EM QUERENCIA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILA GALLE EBELING OAB - MT0008556A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010178-18.2015.8.11.0080 REQUERENTE: COMUNIDADE EVANGELICA 

DE CONFISSAO LUTERANA EM QUERENCIA REQUERIDO: OI S/A Vistos. 

Intime-se a parte autora para que prossiga nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias. Transcorrido o prazo in albis, arquivem-se estes autos, com 

as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010044-54.2016.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ALEKSANDER PASOTI FOSSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEKSANDER PASOTI FOSSA OAB - SP0262323S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UELINTON DE JESUS COSTA 11286205700 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MENDES GONCALVES OAB - RJ203911 (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL DE 

QUERÊNCIA Vistos. Recebo o recurso inominado em seus efeitos legais. 

Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo legal. 

Após, independentemente de nova conclusão, remetam-se os autos à 

Turma Recursal. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010055-83.2016.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DOS SANTOS PASSILIO DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON LOPES ALVES OAB - MT0008953S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SECAF COMUNHAO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SARA COSTA DE OLIVEIRA OAB - MT0018587A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO COMARCA DE QUERÊNCIA - MT 

JUIZADO ESPECIAL Vistos. Proceda-se à atualização no sistema PJE para 

que faça constar "cumprimento de sentença". Intime-se a parte devedora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor da dívida, sob pena de 

ser acrescida multa de 10%, nos termos do art. 523, §1º, do NCPC. Após 

o transcurso do prazo acima estabelecido e, caso a parte devedora se 

mantenha inerte quanto ao cumprimento da obrigação, aplico-lhe a multa 

de 10 (dez por cento) sobre o montante da condenação. Com a vinda ou 

decorrido o prazo, manifeste-se a parte exequente no prazo de 10 (dez) 

dias, eventualmente indicando bens à penhora. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-64.2016.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE LAIS TRAPP (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA EQUADOR LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA APARECIDA PAIVA OAB - PR17363 (ADVOGADO)

CARLOS LOMIR JANES DE SOUZA OAB - PR0015365A (ADVOGADO)

 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, e CONDENO a reclamada a pagar à parte reclamante o 

valor correspondente à metade da franquia estabelecida na apólice, com 

juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, a partir da data 

do sinistro, e assim o faço com resolução de mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Aguarde o lapso temporal 

devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido em branco, 

certifique-se e arquive-se. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010224-07.2015.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO SIMON DIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA OAB - MT0009401S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR JOSÉ MONTANI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010224-07.2015.8.11.0080 REQUERENTE: MARCIO SIMON DIEL 

REQUERIDO: ADAIR JOSÉ MONTANI Vistos. Defiro o pedido formulado pelo 

Exequente, determinando a emissão de certidão judicial de existência de 

dívida, para registro em cartório de protesto, conforme requerido. Após, 

intime-se novamente a parte Autora a fim de que se manifeste nos autos, 

requerendo o que de direito. Cumpra-se. Intime-se. Às providências.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19689 Nr: 1011-92.2010.811.0079

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA RIBEIRO DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos em correição.

 Aguardem-se os autos em cartório o deslinde do feito apenso de código 

34569 (embargos à execução).

 Após, tornem conclusos para extinção.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14309 Nr: 644-73.2007.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUSTAN GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS APARECIDO DE 

ARAÚJO - OAB:44.094 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos em correição.

 Aguardem-se os autos em cartório o deslinde do feito apenso de código 

30137 (pagamento de RPV).

 Após, tornem conclusos para extinção.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51486 Nr: 3234-71.2017.811.0079

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY BORGES FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO OLIVEIRA VILELA, VERÔNICA 

OLIVEIRA VILELA, EDUARDO GONÇALVES DA SILVA, ELIZELDA 

SOARES DA SILVA, DIOLENHO DE FARIAS VILELA, Ariany Xavier da 

Costa Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCRÉCIA DA SILVA MARQUES 

FRANCISQUETI - OAB:17247, Nayara Andréa Péu da Silva - OAB:8460 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte REQUERENTE, para que, providencie o deposito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, mediante Guia a ser retirada no site do 

Tribunal de Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30282 Nr: 186-80.2012.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODINO ALVES DA COSTA, ANAIDE GOMES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Gonçalves da Silva - 

OAB:31079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição (META 2 CNJ).

Trata-se de ação de usucapião de área, supostamente, incidente na área 

Indígena Pimentel Barbosa, conforme demonstra a manifestação de fl. 98, 

visto que há "sobreposição de área com a Terra Indígena Pimentel 

Barbosa", de modo que a incompetência deste juízo se afigura 

ABSOLUTA.

Cabe à justiça federal apreciar a ação de usucapião em que a União 

manifesta seu interesse de intervir, notadamente com base em alegação 

de parte do imóvel usucapiendo pertencer a ela.

Deste modo, a matéria é tranquila e não há possibilidade de julgamento por 

este juízo, sob pena de NULIDADE ABSOLUTA do feito

Diante do exposto, RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA para 

apreciação do feito, devendo os autos serem remetidos para uma das 

Varas da Subseção Judiciária de Barra do Garças - MT.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16793 Nr: 1498-33.2008.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delcino Marques dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos em correição.

 Conforme determinação exarada nos autos apensos de código 32698, 

com o pagamento da RPV, expeça-se alvará para levantamento.

 Intime-se a parte autora para apresentação de dados bancários.

 Aguardem-se os autos em cartório o referido levantamento.

 Após, tornem conclusos para extinção.
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 Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34331 Nr: 1104-16.2014.811.0079

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDA MIGUEL DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do INSS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Gonçalves da 

Silveira - OAB:MT 8.625-O

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, ACOLHO OS 

EMBARGOS À EXECUÇÃO ofertados pelo INSS nos exatos termos dos 

cálculos apresentados e discriminados pela autarquia em sua impugnação. 

Deixo de condenar a(o) exequente ao pagamento das despesas 

processuais e dos honorários advocatícios, ante a gratuidade da 

justiça.Requisite-se o pagamento (RPV), eventualmente em separado 

(parte e patrono) se acaso requerido.Antes da remessa para regular 

processamento, dê-se ciência ao INSS dos espelhos elaborados.Após, 

proceda-se ao necessário.Com a comprovação de depósito, expeça-se 

alvará de levantamento.Com o pagamento dos valores, tornem conclusos 

para extinção. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16524 Nr: 1222-02.2008.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA MIGUEL DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Gonçalves da Silveira - 

OAB:MT 8.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Aguardem-se os autos em cartório o deslinde do feito apenso de código 

34331 (embargos à execução).

 Após, tornem conclusos para extinção.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34461 Nr: 1221-07.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadir Sous Timo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 SENTENÇA.

 Vistos em correição.

 Trata-se de ação revisional de benefício proposta por NADIR SOUS TIMO 

em face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados, objetivando-se, em síntese, a revisão do benefício concedido 

de pensão por morte. Juntou documentos.

 Consta dos autos determinação da parte autora para manifestar acerca 

da contestação apresentada pelo INSS.

 A ação foi proposta em 2014 e até o presente momento a parte autora 

permaneceu inerte.

 Os autos vieram-me conclusos para deliberações.

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

 Inicialmente, esclareço que o presente feito pertence a Meta 02 do CNJ e 

requer providência imediata e URGENTE.

 Depois de detida análise dos autos, concluo que o presente feito deve ser 

extinto sem apreciação do mérito, haja vista que a parte autora mesmo 

devidamente intimada por mais de uma vez, não se manifestou nos autos, 

caracterizando assim a ausência de interesse de agir.

 Ante o exposto, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o presente feito sem resolução do mérito, ante a 

ausência de interesse de agir.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que, atento às disposições do art. 85 do NCPC, 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em face da assistência judiciária deferida, determino a suspensão da 

cobrança da condenação pelo prazo de cinco anos ou até a data em que 

não mais fizer jus aos benefícios, nos termos do artigo 98, § 3º do NCPC.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 21224 Nr: 848-78.2011.811.0079

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIRENE DOS SANTOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELSO RODRIGUES ADORNO, VALDILENE 

RODRIGUES DE SOUSA ADORNO, RAIMUNDA DE TAL, LAURO DA 

OFICINA, ESTELA DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nayara Andréa Péu da Silva - 

OAB:8460 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição (META 2 CNJ).

Trata-se de ação de usucapião ajuizada ainda no ano de 2011, ou seja, há 

quase 7 anos, e não há sequer citação da parte ré ou citação dos 

confinantes do imóvel, o que se afigura totalmente em desacordo com as 

normas processuais pertinentes.

A propósito, limita-se a parte autora a requerer, de forma genérica, a 

citação por edital, sem apresentar qualquer diligência para a localização 

dos réus.

A este respeito, o E.TJMT já se pronunciou claramente ao apregoar:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – CITAÇÃO POR 

EDITAL SEM ESGOTAR A VIA ORDINÁRIA – DECRETADA REVELIA DA 

PARTE REQUERIDA - NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL - AUSÊNCIA 

DE CITAÇÃO VÁLIDA – ACOLHIMENTO – FORMALIDADE INDISPENSÁVEL 

- PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO - VÍCIO 

INSANÁVEL – JURISPRUDENCIA DOMINANTE DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS - 

NULIDADE DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO -. 1.Recurso de Apelação Cível 

interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de 

sentença que julgou procedente pedido de usucapião de terreno urbano. 

2.Citação realizada por Edital dirigido a réus ausentes, incertos ou 

desconhecidos, sem esgotar outros meios de localização. 3.Citação 

inválida. Falta de pressuposto de desenvolvimento válido do processo. 

4.Sentença anulada. Recurso provido.

 (Ap 64333/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 

04/08/2017)

Diante do exposto, verifico a hipótese de EXTINÇÃO DO FEITO, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, facultando-se o 

ajuizamento de nova demanda, a qualquer instante, mediante a 

apresentação dos elementos fáticos necessários para o deslinde da 

controvérsia.

Sem custas pendentes.

Não há condenação em honorários advocatícios.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32698 Nr: 1152-09.2013.811.0079

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delcino Marques dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do INSS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Lúcia de Freitas Stein 

- OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 Vistos em correição.

 Ante a sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução 

opostos pelo INSS, bem como a manifestação de fl. 32-v, cumpra-se 
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conforme determinado, expedindo-se RPV para pagamento dos valores.

 Com o pagamento da RPV, expeça-se alvará para levantamento dos 

valores.

 Intime-se a parte autora para apresentação de dados bancários.

 Por fim, conclusos para extinção.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30137 Nr: 37-84.2012.811.0079

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUSTAN GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do INSS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Lúcia de Freitas Stein 

- OAB:8113-A MT

 Vistos em correição.

 Cumpra-se conforme determinação retro.

 Expeça-se o competente RPV, intimando-se a parte autora para 

apresentação de dados bancários.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34569 Nr: 1322-44.2014.811.0079

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFA RIBEIRO DE SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do INSS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171A/MT

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, ACOLHO OS 

EMBARGOS À EXECUÇÃO ofertados pelo INSS nos exatos termos dos 

cálculos apresentados e discriminados pela autarquia em sua impugnação. 

Deixo de condenar a(o) exequente ao pagamento das despesas 

processuais e dos honorários advocatícios, ante a gratuidade da 

justiça.Requisite-se o pagamento (RPV), eventualmente em separado 

(parte e patrono) se acaso requerido.Antes da remessa para regular 

processamento, dê-se ciência ao INSS dos espelhos elaborados.Após, 

proceda-se ao necessário.Com a comprovação de depósito, expeça-se 

alvará de levantamento.Com o pagamento dos valores, tornem conclusos 

para extinção. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35217 Nr: 1889-75.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEREIRA SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT 3652-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Trata-se de ação previdenciária proposta por ANTÔNIO PEREIRA SALES 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ambos já 

qualificados nos autos, objetivando a concessão de amparo social ao 

idoso.

 Juntou documentos.

 Devidamente citado, o INSS apresentou contestação.

 Saneado o feito, realizou-se estudo social na residência da parte autora.

 É o relatório. Fundamento e DECIDO.

 Inicialmente, esclareço que o presente feito foi distribuído neste Juízo em 

2014, pertencendo a Meta 02 do CNJ, o que requer providência IMEDIATA 

e URGENTE.

Desta forma, cumpra-se a determinação contida às fls. 56/57, 

remetendo-se os autos ao INSS para manifestação acerca do laudo social.

 Após, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação.

 Por fim, tornem conclusos COM URGÊNCIA.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51517 Nr: 3244-18.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVERCINO ANTUNES DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Ribeirão Cascalheira - OAB:

 Vistos em correição.

 Considerando-se o teor do email encaminhado pela Penitenciária de Água 

Boa/MT a este Juízo, informando a impossibilidade de condução do 

acusado para esta solenidade, designo audiência de instrução para o dia 

24 de maio de 2018, às 14h (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46894 Nr: 972-51.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ariston Siqueira Rocha Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos etc.

 Designo o dia 24 de maio de 2018, às 17:00 horas (MT), para ouvir a 

Testemunha Maura Brito, saindo os presentes intimados.

 Intime-se a testemunha.

 Desnecessária a expedição de ofício à Penitenciária de Água Boa, uma 

vez que a defesa dispensou a presença do Acusado nesta audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32328 Nr: 787-52.2013.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERCIMAR ALVES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição (Meta 02 do CNJ).

 Determinação de fl. 41 sem cumprimento.

 Ante o teor da certidão do oficial de justiça, intime-se a parte autora, por 

meio de seu advogado via DJE, para informar se aquela compareceu na 

perícia médica agendada.

 Em caso positivo, oficie-se ao perito para juntada de laudo pericial no 

prazo máximo de 10 (dez) dias.

 Em caso negativo, tornem conclusos para deliberações.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50432 Nr: 2764-40.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romário Feitosa Ferreira, Eloi Neto Vieira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:6883-A, Deusiano Ferreira dos Santos - OAB:OAB/MT 

6883-A

 Vistos em correição.

 Considerando-se o teor do email encaminhado pela Penitenciária de Água 

Boa/MT a este Juízo, informando a impossibilidade de condução do 
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acusado para esta solenidade, designo audiência de instrução para o dia 

24 de maio de 2018, às 13h (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51017 Nr: 3012-06.2017.811.0079

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO BERNARDES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amilton Domingos de Abreu, OUTRO (S)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Teixeira de Paula - 

OAB:MT 11.879, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JÚNIOR - OAB:19739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a patrona da parte requerente 

manifestar requerer o que entender de direito, bem como indicar o 

endereço da parte ré para fins de citação, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36142 Nr: 2692-58.2014.811.0079

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PELIZZON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Grupo Bom Futuro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO KONZEN STEIN - 

OAB:73374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte REQUERENTE, para que, providencie o deposito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, mediante Guia a ser retirada no site do 

Tribunal de Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44982 Nr: 2239-92.2016.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Vieira, Ricardo Borges Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO WENTZ MANHAES - 

OAB:20744/O

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 52/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono dos réus para 

apresentar alegações finais no prazo legal, ref. 171.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36070 Nr: 2632-85.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleomar Fernandes da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimunda Alves da Cunha, Francisco da 

Cunha, Tereza Carvalho de Meneses, Jose de Tal, Bernaldina de Tal, 

Izabel de Tal, Raimunda de Tal, Zuleide de Tal, João de Tal, Manoel de Tal, 

Nilza de Tal, Isabel Alves dos Santos, Espólio de João Paulo Alves Moura, 

Luiza Alves da Silva, FRUTUOSA GONÇALVES ALVES, Eduardo Alves 

Moura, Floraci Gonçalves Alves, Maria Bonfin Alves Pinto, Espólio de Maria 

Paixão Moura de Carvalho, Maria do Bonfin Alves dos Santos, Pedro 

Ferreira dos Santos, Maria da Conceição Tavares Santos, Herminio 

Ferreira dos Santos, Dozina Pereira Santos, Sebastião Ferreira dos 

Santos, Domingas Xavier Ferreira, José Ribamar Alves dos Santos, Maria 

Helena de Oliveira Alves, Maurina Ferreira dos Santos, Manoel Martins 

Evangelista, RAIMUNDO ALVES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcrécia da Silva Marques 

Francisqueti - OAB:MT0017247B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a patrona da parte requerente 

manifestar acerca das CERTIDÕES DE CITAÇÕES POSITIVAS E 

NEGATIVAS, bem como INFORMAR NOVOS ENDEREÇOS, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54516 Nr: 900-30.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirce Gimenes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Aparecida Ercoli 

Bianchini - OAB:OAB/GO 46.078-A, Marcio José Bordenalli - 

OAB:29.702 - A - GO, Paulo Sérgio Bianchini - OAB:31.093-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a patrona da parte requerente 

para APRESENTAR a Testemunha Juraí Lopes de Oliveira, na audiência 

designada neste juízo em 15/05/2018, às 14h00min (MT)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46320 Nr: 712-71.2017.811.0079

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AS, KVSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEOMAR ALVES CARNEIRO 

GUIMARÃES - OAB:22891, Defensoria Pública de Ribeirão 

Cascalheira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBISSANIA DA SILVA FELIX 

- OAB:16766, Rodrigo Costa Teixeira - OAB:21.854

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a patrona da parte requerente 

para REGULARIZAR a representação processual apresentando aos autos 

a procuração ad judicia, no prazo de 10 (dez) dias.

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a patrona da parte Requerida 

para REGULARIZAR a representação processual apresentando aos autos 

a procuração ad judicia, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54874 Nr: 1065-77.2018.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BIZARRO DA NAVE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO FERREIRA DE 

CAMPOS GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para abrir vistas dos autos a PARTE 

EXEQUENTE a se manifestar sobre a juntada do mandado de Citação 

juntado em 23/03/2018 ref. 14, informando a respeito do adimplemento ou 

não do débito pela parte executada. Em caso de não pagamento, deverá o 

procurador da parte exequente se manifestar sobre a certidão do Sr. 

Oficial de Justiça que solicita a Complementação de Diligência para o 

cumprimento dos Atos de Penhora e Avaliação do imóvel. Caso concorde 

deverá providencia o deposito da diligência Complementar do Sr. Oficial de 

Justiça, mediante Guia a ser retirada no site do Tribunal de Justiça, no link 

G u i a s  o n l i n e ,  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o :  h t t p : / / 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53257 Nr: 299-24.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO ERNESTO ANDREOLLA, SONIA 

MARTA BEDIN ANDREOLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Carina Uehara Paula 

de Lara - OAB:OAB-MT 21387 B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8521/O, DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - 

OAB:14690/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pericles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:PR 18.294

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente, para que se manifeste acerca da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça juntada em 16/03/2018, ref. 13. Caso 

concorde deverá providencia o deposito da diligência Complementar do Sr. 

Oficial de Justiça, mediante Guia a ser retirada no site do Tribunal de 

Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36206 Nr: 37-79.2015.811.0079

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GLdS, RLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusiano Ferreira dos Santos - 

OAB:OAB/MT 6883-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para DETERMINAR a intimação pessoal das 

partes requerente para impulsionarem o feito, nos termos do despacho de 

17/05/2017, ref. 31, sob pena de extinção do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15127 Nr: 1456-18.2007.811.0079

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCELINO ANTONIO DA SILVA, ELIANE ARAÚJO DE 

FREITAS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA AGRÍCOLA AMÉLIA JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT 3652-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleise Clementi - 

OAB:197042/SP, José Carlos de Souza Pires - OAB:1.938-A

 Vistos em correição (META 2 CNJ).

A intimação pessoal da parte autora é pressuposto indispensável para a 

extinção do processo por abandono, porquanto somente com a sua 

cientificação é que se poderá aferir o desinteresse no prosseguimento da 

demanda.

Na hipótese de mudança de endereço pela parte autora que abandona a 

causa, é lícito ao juízo promover a extinção do processo após tentativa de 

intimação pessoal no endereço que fora declinado nos autos.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, III, do CPC.

Não há custas pendentes.

Não há condenação em honorários advocatícios.

P.R.I.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 11775 Nr: 1749-56.2005.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Alves da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olivia Martins Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana S. Petito Ribeiro 

Massai - OAB:7.399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nayara Andréa Péu da Silva - 

OAB:8460 OAB/MT

 Vistos em correição.

Defiro o pedido retro. Remetam-se os autos ao Defensor Público.

 Em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, retornem os autos 

ao arquivo.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17459 Nr: 418-97.2009.811.0079

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAUVA AGUIAR DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Paulista S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZABETE FATIMA FLORES - 

OAB:9168/MT, Nayara Andréa Péu da Silva - OAB:8460 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilton Roveri - OAB:OAB/RJ 

122560

 Vistos em correição.

Na forma do artigo 513 §2º, intime-se o executado para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de advogado de dez por cento.

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juízo.

Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo 

do art. 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14042 Nr: 364-05.2007.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE ARAÚJO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom s/a - Filial MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZABETE FATIMA FLORES - 

OAB:9168/MT, Nayara Andréa Péu da Silva - OAB:8460 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-A/MT, Ussiel Tavares da Silva Filho - OAB:3150-A/MT

 Vistos em correição.

Determino o arquivamento do feito, eis que prestada a tutela jurisdicional, 

com trânsito em julgado, reconhecido, desde já. As partes permaneceram 

inertes.

Em relação ao arquivamento, observar o Provimento 80/2014 CGJ, 

especialmente em relação à remessa ao DCA-TJMT. Além disso, observar 

o Provimento 15/2017 - CM que dispõe sobre a Central de Arrecadação.

INCLUA-SE O ANDAMENTO "626 - ARQUIVAMENTO COM REMESSA À 

CONTADORIA" NO SISTEMA APOLO, PARA QUE SEJA EFETIVADA A 

BAIXA NOS RELATÓRIOS ESTATÍSTICOS.

Após, na própria Central de Arrecadação, serão analisadas eventuais 

c u s t a s  p e n d e n t e s ,  o b s e r v a n d o - s e  a  c o n s u l t a  n . 

0098322-87.2014.8.11.0000 e a CNGC.

Mediante requerimento das partes, proceda-se ao desarquivamento. Nesta 

hipótese, nada sendo requerido em 10 dias, retornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito
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 Cod. Proc.: 10044 Nr: 92-79.2005.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Wilson Cesario

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMADEU DA SILVA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZABETE FATIMA FLORES - 

OAB:9168/MT, Nayara Andréa Péu da Silva - OAB:8460 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, III, do Novo Código de Processo Civil determinando, 

desde já, o desbloqueio de bens ou valores bloqueados. Sem custas e 

honorários advocatícios (art. 55 da lei 9.099/95).Arquivem-se.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16038 Nr: 712-86.2008.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALVA DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Monteiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO QUEIROZ 

FULLIN - OAB:11116/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Uma vez que a Exequente, mesmo intimada, não promoveu o regular 

andamento do feito, indicando o local onde poderiam ser encontrados 

bens penhoráveis, ou sequer a existência deles, cabível a extinção do 

processo, nos termos do art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95:

“Art. 53. (…)

§ 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor.”

Por fim, observo que, nos procedimentos próprios do Juizado Especial, a 

extinção do feito independe da prévia intimação pessoal da Parte. Na letra 

da lei:

“Art. 51. (…)

§ 1º A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de 

prévia intimação pessoal das partes.”

Decido.

Isso posto, JULGO EXTINTA a presente execução, na forma do art. 53, § 

4º, da Lei 9.099/95.

Sem custas ou honorários.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 10258 Nr: 291-04.2005.811.0079

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO VARGAS LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMADEU DA SILVA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nayara Andréa Péu da Silva - 

OAB:8460 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Relatório

Dispensado o relatório, no7499s termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Fundamentação.

Uma vez que a própria Exequente não se manifestou dizendo que existem 

bens penhoráveis, nem mesmo solicitou outras formas de buscas de 

bens, cabível a extinção do processo, mesmo em se tratando de 

execução de sentença. É que, não sendo possível a penhora de bens da 

Executada, de rigor a incidência do disposto no Enunciado 75 do FONAJE:

“Enunciado 75 - A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se 

aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no 

caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem 

prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor.”

Segundo o referido dispositivo, a impossibilidade de localização do 

devedor ou de bens penhoráveis seus determina a imediata extinção do 

feito. Veja:

“Art. 53 (…)

§ 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor.”

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução de título judicial, na 

forma do art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17267 Nr: 226-67.2009.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NEUDELIA CAMILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO VALERIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katrice Pereira da Silva - 

OAB:9.641-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

A não manifestação da Exequente, mesmo depois de decorridos mais de 

02 (dois) anos da data em que deveria o Executado quitar a última parcela 

do acordo, gera a presunção de pagamento.

Desta forma, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil.

Não há custas ou honorários advocatícios.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14980 Nr: 1318-51.2007.811.0079

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Almeida Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michel Lino Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT 3652-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nayara Andréa Péu da Silva - 

OAB:8460 OAB/MT

 Vistos em correição.

DEFIRO o pedido pela parte executada (fl. 80).

INTIME-SE o executado para realizar o levantamento dos cheques no 

prazo de 30 (trinta) dias.

Após, arquivem-se os autos.

Às providências.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45080 Nr: 1446-06.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Valdeni Neri de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:OAB/MT 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar nos autos, no prazo 

legal, acerca da certidão de ref. 48.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34016 Nr: 863-26.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aparecido de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13.290-A

 ...Declarada a hipossuficiência, NOMEIO, como Defensor Dativo, desde já, 

o Dr. MARCELO BARROSO VIARO, OAB/MT n. 13.290-A, para que atue 

como advogado nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à 

tabela vigente da OAB/MT – fev 2018, considerando que é dever do 

Estado, prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela 

necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Assim, de acordo com o que manifestar o réu, INTIME-SE o douto 

causídico para, em caso de aceitação do múnus, representar os 

interesses do acusado.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

Ademais, REDESIGNO audiência de Instrução e Julgamento cancelada por 

este Juízo devido à falta justificada da Promotora de Justiça e Defensora 

Pública, para o DIA 30 DE MAIO DE 2018, ÀS 13H30MIN, ocasião que 

serão ouvidas a vítima, as testemunhas de Acusação/Defesa e realizado 

o interrogatório do acusado.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de Carta 

Precatória.

CIÊNCIA ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 8886 Nr: 920-88.2007.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Pires Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT - 

11.283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, bem como o trânsito em julgado da sentença/acórdão, INTIMEM-SE 

as partes para se manifestarem, NO PRAZO IMPRETERÍVEL DE 15 

(QUINZE) DIAS.

Transcorrido o prazo “in albis”, ao arquivo.

Havendo manifestação das partes, façam-me CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31974 Nr: 433-11.2013.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Gomes Jardim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT - 

11.283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, bem como o trânsito em julgado do acórdão, INTIMEM-SE as partes 

para se manifestarem, NO PRAZO IMPRETERÍVEL DE 15 (QUINZE) DIAS.

Transcorrido o prazo “in albis”, ao arquivo.

Havendo manifestação das partes, façam-me CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13655 Nr: 315-06.2011.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amelia Rosa de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, bem como o trânsito em julgado da sentença/acórdão, INTIMEM-SE 

as partes para se manifestarem, NO PRAZO IMPRETERÍVEL DE 15 

(QUINZE) DIAS.

Transcorrido o prazo “in albis”, ao arquivo.

Havendo manifestação das partes, façam-me CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 10241 Nr: 842-60.2008.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Besson Bissi - 

OAB:11228/MT, Eliane Assunção Beltramini - OAB:MT-12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Cumprimento de Sentença movida por OSVALDO PEREIRA 

DOS SANTOS contra Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Verifica-se que houve o pagamento do RPV/PRECATÓRIO expedido, 

sendo que o valor depositado foi levantado pela parte exequente por meio 

de Alvará.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Dispõe o artigo 924, III, do CPC/2015, que a satisfação da obrigação 

extingue a execução, sendo que a referida extinção só produz efeitos 

quando declarada por sentença, nos termos do artigo 925 do CPC/2015.

 No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução é medida que se impõe.

Por todo exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, em face do cumprimento 

da obrigação pela parte executada, nos termos dos artigos 924, III, e 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte executada em custas processuais, nos termos 

do artigo 8, §1º, da Lei 8.620/93 e artigo 3º da Lei 7.603/01.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13276 Nr: 1118-23.2010.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAILZA SANTIAGO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Cumprimento de Sentença movida por ADAILZA SANTIAGO 

PEREIRA contra Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Verifica-se que houve o pagamento do RPV/PRECATÓRIO expedido, 

sendo que o valor depositado foi levantado pela parte exequente por meio 

de Alvará.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Dispõe o artigo 924, III, do CPC/2015, que a satisfação da obrigação 

extingue a execução, sendo que a referida extinção só produz efeitos 

quando declarada por sentença, nos termos do artigo 925 do CPC/2015.

 No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução é medida que se impõe.

Por todo exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, em face do cumprimento 

da obrigação pela parte executada, nos termos dos artigos 924, III, e 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte executada em custas processuais, nos termos 

do artigo 8, §1º, da Lei 8.620/93 e artigo 3º da Lei 7.603/01.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 3331 Nr: 338-64.2002.811.0052

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdinei Ribeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivino dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que processo encontra-se no arquivo provisório há mais de 

02 (dois) anos, certidão fls.136 INTIME-SE a inventariante a impulsionar o 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remoção (art. 622, II do 

CPC).

 Após, com ou sem manifestação, certifique-se e CONCLUSOS.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 9094 Nr: 41-47.2008.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia da Silva Guassú

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Altemar Dias da Gama - 

OAB:18322-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença arguida pelo 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS em relação ao início do 

cumprimento de sentença, apontando excesso de execução.

Foi determinada realização de cálculo pela contadoria do juízo.

Cálculo juntados às fls. 106/107.

As partes concordaram com o cálculo da contadoria do juízo.

Tendo em vista que os cálculos trazidos pela contadoria do juízo são 

praticamente idênticos aos apresentados pela Autarquia executada, 

impõe-se o acolhimento da impugnação.

Por todo exposto, CONHEÇO a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e a JULGO PROCEDENTE, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, para HOMOLOGAR os cálculos 

apresentados às fls. 106/107, que ficam fazendo parte integrantes desta 

decisão.

 Tendo em vista que houve necessidade da apresentação de impugnação 

para discussão da matéria, CONDENO a parte exequente/impugnada ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como aos 

honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 10% sobre o valor do excesso 

apontado (art. 85, §3º, I, do CPC/2015). Não obstante, por ser a parte 

beneficiária da justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma 

do art. 98, §3º, do CPC/2015.

Transitada em julgado EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente do tribunal 

competente, precatório em favor da parte exequente, observando-se o 

disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 535, § 3º, I, 

CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, expeça-se a 

RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado 

para o processo para proceder o pagamento de obrigação, NO PRAZO DE 

2 (DOIS) MESES contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente (artigo 

535, § 3ª, II, CPC/2015).

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33950 Nr: 813-97.2014.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuzeli Andrade de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda pretendam 

produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento, no 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para continuidade da instrução ou julgamento antecipado do 

mérito.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 354 Nr: 62-04.2000.811.0052

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roosevelt de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdevino Ferreira de Amorim 

- OAB:MT - 640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Firmino Gomes Barcelos - 

OAB:4770-B

 Vistos em correição.

Trata-se de Embargos à Execução em que foi determinada a intimação da 

parte sucumbente para o pagamento, sob pena de incidência da multa 

prevista no artigo 475-J ou artigo 794, I, ambos do CPC/73.

Foi requerida a penhora on line, caso não efetuado o pagamento, tanto 

nos autos principais (código 119) quanto nos presentes autos.

Nos autos principais (código 119), foi realizada uma tentativa de bloqueio 

de valores, via BACENJUD, na data 26/05/2015, contudo foi infrutífera.

Diante da tentativa frustrada de bloqueio dos valores nos autos principais, 

nada foi requerido nos Embargos à Execução.

Foi requerida remessa ao arquivo provisório nos autos principais (código 

119), sendo remetido também os Embargos à Execução.

Vieram os autos conclusos, tendo em vista o fim do prazo de suspensão 

requerido.

Verifico que a suspensão do processo foi deferida sob a égide do 

CPC/73.

O Superior Tribunal de Justiça-STJ, exarou o entendimento de que nesses 

casos, há necessidade de intimação da parte autora para dar 

prosseguimento do feito, para só então iniciar a contagem do prazo 

prescricional e aplicação da regra de prevista no CPC/2015 (RE 1.620.919 

– PR).

Pelo exposto, INTIME-SE a parte autora para dar andamento no feito ou 

manifestar-se acerca da continuidade da suspensão nos termos dos 

artigos 921, 922 e 1.056 do CPC/2015, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

sob pena de extinção.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11163 Nr: 493-23.2009.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Gomes Jardim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT - 

11.283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, bem como o trânsito em julgado do acórdão, INTIMEM-SE as partes 

para se manifestarem, NO PRAZO IMPRETERÍVEL DE 15 (QUINZE) DIAS.

Transcorrido o prazo “in albis”, ao arquivo.

Havendo manifestação das partes, façam-me CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11201 Nr: 518-36.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102305/4/2018 Página 640 de 689



- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Nelcina Ferreira Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INTIME-SE a parte exequente/impugnada, para, querendo, manifestar-se 

acerca da impugnação ao cumprimento de sentença, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31385 Nr: 1246-72.2012.811.0052

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nenair Câmara, Ernani Câmara Macedo, João Câmara 

Filho, Juverci João Câmara, Maria Lúcia Câmara Sangenito, Vandair 

Câmara Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ABADIAS CAMARA, Geralda de Oliveira 

Câmara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que decorreu o prazo de suspensão do feito, conforme 

certidão fls. 40 INTIME-SE a inventariante a impulsionar o feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, requerendo o que for de direito, sob pena de 

remoção/destituição de inventariante (art. 622, II do CPC).

 Após, com ou sem manifestação, certifique-se e CONCLUSOS.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 14258 Nr: 920-49.2011.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilcéia Almeida Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Giampietro Morales - 

OAB:11207-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, bem como o trânsito em julgado do acórdão, INTIMEM-SE as partes 

para se manifestarem, NO PRAZO IMPRETERÍVEL DE 15 (QUINZE) DIAS.

Transcorrido o prazo “in albis”, ao arquivo.

Havendo manifestação das partes, façam-me CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32833 Nr: 1283-65.2013.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Raimunda da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda pretendam 

produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento, no 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para continuidade da instrução ou julgamento antecipado do 

mérito.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32118 Nr: 578-67.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Ana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:MT - 

11.574, Giuseppe Zampieri - OAB:MT - 10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Cumprimento de Sentença movida por MARIA ANA DA SILVA 

contra Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Verifica-se que houve o pagamento do RPV/PRECATÓRIO expedido, 

sendo que o valor depositado foi levantado pela parte exequente por meio 

de Alvará.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Dispõe o artigo 924, III, do CPC/2015, que a satisfação da obrigação 

extingue a execução, sendo que a referida extinção só produz efeitos 

quando declarada por sentença, nos termos do artigo 925 do CPC/2015.

 No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução é medida que se impõe.

Por todo exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, em face do cumprimento 

da obrigação pela parte executada, nos termos dos artigos 924, III, e 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte executada em honorários advocatícios, uma 

vez que a pretensão não foi resistida, bem como deixo de condená-la nas 

custas processuais, nos termos do artigo 8º, § 1º, da Lei 8.620/93 e artigo 

3º da Lei 7.603/01.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33951 Nr: 814-82.2014.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvani Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

SILVANI BARBOSA DA SILVA, já qualificada nos autos, move ação 

previdenciária em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – 

INSS, com a finalidade da concessão do auxílio-doença, que foi indeferido 

na via administrativa.

A parte foi submetida à perícia médica.

Laudo pericial, juntado às fls. 124/131, cuja conclusão sugere a 

concessão do auxílio doença por 18 meses para atualização médica 

especializada de seu quadro e posterior reavaliação.

Intimada as partes acerca do laudo, apenas a parte autora se manifestou, 

concordando com o seu teor.

Pois bem.

 Apesar da antecipação dos efeitos da tutela ter sido negada em momento 

anterior, verifico que no atual momento, com a juntada do laudo pericial, a 

parte requerente demonstrou, numa cognição não exauriente, a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.

Verifica-se a necessidade de a parte autora se afastar das atividades 

laborais diante da doença a que está acometida, bem como a sua 

condição de segurada se presume pelo fundamento do indeferimento 

administrativo, que negou a concessão pela não constatação da 

incapacidade laborativa e não pela inexistência de qualidade de segurado.

Dessa forma, num juízo de cognição sumária, a parte autora merece a 

implantação do auxílio-doença pleiteado, nos termos do art. 59 e seguintes 

da Lei n. 8.213/91.

 Ante o exposto, CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – 

INSS, que implante o benefício de auxílio-doença, até ulterior decisão 
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desse juízo.

Uma vez que houve a indicação das provas pretendidas, inclusive com 

prova testemunhal e depoimento pessoal, DESIGNO AUDIÊNCIA para o dia 

07/06/2018, às 15h00min, devendo as partes observar o disposto no 

artigo 455 do CPC/2015, bem como deve ser considerada a intimação para 

fins de depoimento pessoal da parte autora.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11477 Nr: 780-83.2009.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odecy Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Besson Bissi - 

OAB:11228/MT, Eliane Assunção Beltramini - OAB:MT-12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Cumprimento de Sentença movida por ODECY BARBOSA DA 

SILVA contra Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Verifica-se que houve o pagamento do RPV/PRECATÓRIO expedido, 

sendo que o valor depositado foi levantado pela parte exequente por meio 

de Alvará.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Dispõe o artigo 924, III, do CPC/2015, que a satisfação da obrigação 

extingue a execução, sendo que a referida extinção só produz efeitos 

quando declarada por sentença, nos termos do artigo 925 do CPC/2015.

 No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução é medida que se impõe.

Por todo exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, em face do cumprimento 

da obrigação pela parte executada, nos termos dos artigos 924, III, e 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte executada em honorários advocatícios, uma 

vez que a pretensão não foi resistida, bem como deixo de condená-la nas 

custas processuais, nos termos do artigo 8º, § 1º, da Lei 8.620/93 e artigo 

3º da Lei 7.603/01.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30840 Nr: 692-40.2012.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, bem como o trânsito em julgado do acórdão, INTIMEM-SE as partes 

para se manifestarem, NO PRAZO IMPRETERÍVEL DE 15 (QUINZE) DIAS.

Transcorrido o prazo “in albis”, ao arquivo.

Havendo manifestação das partes, façam-me CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12951 Nr: 792-63.2010.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Florentino Coelho Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que já houve realização de perícia médica, conforme laudo 

de fls. 100/104, o qual conclui pela incapacidade total e definitiva para as 

atividades laborais, não vislumbro necessidade de nova perícia.

A parte autora requereu designação de audiência para fins de 

comprovação da condição de segurada.

Portanto, DESIGNO AUDIÊNCIA para o dia 07/06/2018, às 16h30min, 

devendo as partes observar o disposto no artigo 455 do CPC/2015, bem 

como deve ser considerada a intimação para fins de depoimento pessoal 

da parte autora.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51665 Nr: 978-08.2018.811.0052

 AÇÃO: Carta de Ordem->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucival Mazete Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:OAB/MT 22.398/O

 Processo nº 978-08.2018.811.0052 – Código 51665

Vistos em correição.

Cuida-se de CARTA DE ORDEM oriunda da Terceira Câmara Criminal - 

TJMT, solicitando a intimação pessoal do advogado ANDRÉ CONCEIÇÃO 

PAIVA para apresentação de razões recursais no processo de Código 

Apolo nº 38906.

Em detida análise, assevero que a ordem de intimação foi exarada em 13 

de março de 2018, tendo a devida carta sido distribuída neste Juízo 

apenas na data de hoje, ou seja, 03 de abril de 2018.

 Assim, perfilhando os autos de Código nº 38906, nota-se que as devidas 

razões já foram apresentadas pelo causídico ANDRÉ, à ref. 250, bem 

como, por conseguinte, apresentadas as contrarrazões pelo Ministério 

Público (ref. 254).

Destaco também que os autos em questão, já foram remetidos para este 

Egrégio Tribunal de Justiça no dia 14 de março de 2018, conforme ofício 

acostado à ref. 259 dos autos.

 Finalmente, por já ter exaurido sua finalidade, DETERMINO a devolução da 

presente carta de ordem, procedendo com as baixas necessárias e 

homenagens de estilo.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30109 Nr: 1302-42.2011.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Fialho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:MT - 

10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, bem como o trânsito em julgado do acórdão, INTIMEM-SE as partes 

para se manifestarem, NO PRAZO IMPRETERÍVEL DE 15 (QUINZE) DIAS.

Transcorrido o prazo “in albis”, ao arquivo.

Havendo manifestação das partes, façam-me CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31182 Nr: 1044-95.2012.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benvenuto Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos em correição.

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda pretendam 

produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento, no 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para continuidade da instrução ou julgamento antecipado do 

mérito.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31566 Nr: 19-13.2013.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cely Custodio Neta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença arguida pelo 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS em relação ao início do 

cumprimento de sentença, apontando excesso de execução.

Foi determinada realização de cálculo pela contadoria do juízo.

Cálculo juntados às fls. 158.

A parte exequente concordou com o cálculo. A parte executada não se 

manifestou.

Tendo em vista que os cálculos trazidos pela contadoria do juízo são 

praticamente idênticos aos apresentados pela Autarquia executada, 

impõe-se o acolhimento da impugnação.

Por todo exposto, CONHEÇO a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e a JULGO PROCEDENTE, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, para HOMOLOGAR os cálculos 

apresentados às fls. 158, que ficam fazendo parte integrantes desta 

decisão.

 Tendo em vista que houve necessidade da apresentação de impugnação 

para discussão da matéria, CONDENO a parte exequente/impugnada ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como aos 

honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 10% sobre o valor do excesso 

apontado (art. 85, §3º, I, do CPC/2015). Não obstante, por ser a parte 

beneficiária da justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma 

do art. 98, §3º, do CPC/2015.

Transitada em julgado EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente do tribunal 

competente, precatório em favor da parte exequente, observando-se o 

disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 535, § 3º, I, 

CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, expeça-se a 

RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado 

para o processo para proceder o pagamento de obrigação, NO PRAZO DE 

2 (DOIS) MESES contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente (artigo 

535, § 3ª, II, CPC/2015).

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32639 Nr: 1100-94.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Roseny Miguel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença arguida pelo 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS em relação ao início do 

cumprimento de sentença, apontando excesso de execução.

Foi determinada realização de cálculo pela contadoria do juízo.

Cálculo juntados às fls. 149.

A parte exequente concordou com o cálculo. A parte executada não se 

manifestou.

Tendo em vista que os cálculos trazidos pela contadoria do juízo são 

praticamente idênticos aos apresentados pela Autarquia executada, 

impõe-se o acolhimento da impugnação.

Por todo exposto, CONHEÇO a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e a JULGO PROCEDENTE, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, para HOMOLOGAR os cálculos 

apresentados às fls. 149, que ficam fazendo parte integrantes desta 

decisão.

 Tendo em vista que houve necessidade da apresentação de impugnação 

para discussão da matéria, CONDENO a parte exequente/impugnada ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como aos 

honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 10% sobre o valor do excesso 

apontado (art. 85, §3º, I, do CPC/2015). Não obstante, por ser a parte 

beneficiária da justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma 

do art. 98, §3º, do CPC/2015.

Transitada em julgado EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente do tribunal 

competente, precatório em favor da parte exequente, observando-se o 

disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 535, § 3º, I, 

CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, expeça-se a 

RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado 

para o processo para proceder o pagamento de obrigação, NO PRAZO DE 

2 (DOIS) MESES contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente (artigo 

535, § 3ª, II, CPC/2015).

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44067 Nr: 870-13.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Dores de Oliveira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar contrarrazões no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44144 Nr: 908-25.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Faustino Scandian

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar nos autos, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43299 Nr: 482-13.2017.811.0052

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ruth Alves da Silva, Pedro Nunes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lina Mariae Cabral - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, com fundamento no inciso III do artigo 487 do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a autocomposição derradeira em todos os 

seus termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com 

resolução de mérito.Condeno as partes ao pagamento das custas e 
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demais despesas processuais, “pro rata”, nos termos do artigo 86, CPC, 

porém, no tocante à parte autora suspendo sua exigibilidade, pelo prazo 

legal, eis que beneficiária da Justiça Gratuita.Após o trânsito em julgado, 

AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.CUMPRA-SE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43428 Nr: 552-30.2017.811.0052

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marta Alaides Ramos Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orestes Rodrigues Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:OAB/MT 22.398/O

 Vistos em correição.

De pronto, verifico que o expediente do núcleo da Defensoria Pública 

desta comarca encontra-se suspenso de acordo com a Portaria 

n.779/2017, sendo assim, considerando que aquele núcleo patrocinava os 

interesses da requerente, NOMEIO como Defensor Dativo o Dr. AMÓS 

MEDEIROS DOS SANTOS, OAB/MT n. 21378, para que atue como 

advogado nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela 

vigente da OAB/MT – Resolução n. 96/2007, visto que é dever do Estado, 

prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos 

termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

Após a aceitação da nomeação, INTIME-SE a parte requerente, para, 

querendo, impugnar a contestação, no prazo legal.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 44092 Nr: 885-79.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFdS, MQGdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGdS, MBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINA MARIE CABRAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Autos nº 885-79.2015.811.0052 (Código: 44092)

Vistos.

De pronto, OBSERVE-SE a Secretaria de Vara quanto à prioridade de 

tramitação do feito, nos termos do art. 1.048, II do CPC, eis que a demanda 

se pauta sob o melhor interesse do menor.

No mais, DETERMINO que designe audiência de conciliação ou de 

mediação, a qual será realizada pelo conciliador ou mediador da Comarca, 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser intimado o 

requerido/réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência –art. 334 e 

§§, CPC/2015.

INTIME-SE o autor na pessoa do seu advogado, para a audiência, e advirta 

as partes que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado, bem como que as partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos.

Não obtida a autocomposição, sairá a parte requerida devidamente 

intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, 

sob de pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC).

Após, de tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS.

CIÊNCIA ao MPE para manifestação.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 52640 Nr: 798-28.2013.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Trevisan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Barbosa da Silva, Washigton 

Barbosa Borges da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Anis Faiad - 

OAB:OAB/MT 3.520, Hamilton Ferreira da Silva Junior - OAB:OAB/MT 

11.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Odair Aparecido Busiquia - 

OAB:OAB/MT 11.564-A

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos e intimo o advogado do requerido (Dr. Odair 

Aparecido Busiquia ) , a devolver os autos no prazo de 24(vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 234 § 2º do Novo CPC, em conformidade com a CNGC/MT - item 

2.10.1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 79689 Nr: 341-20.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE HOLANDA 

TANIGUT - OAB:10964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nos termos da legislação vigente e Provimento 

nº 56/2007 CGJ/TJ-MT, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

o AUTOR (A) para ser ouvido (a) sobre a contestação apresentada 

TEMPESTIVAMENTE no prazo de 15 dias, com fundamento no art. 350 do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 80236 Nr: 640-94.2018.811.0032

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OFDSG(, GPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNA MARIELLY DA SILVA 

SANTOS - DEFENSORA PUBLICA - OAB:6963/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, em cumprimento a decisão de Ref. 04, proferida na data 

de 16/03/2018, neste feito, fica designada audiência de Conciliação a 

realizar-se nesta Comarca, sito a Avenida Otávio Costa s/n, Bairro Santo 

Antonio ao lado Prefeitura Municipal, no dia 22 DE MAIO DE 2018, às 14:30 

horas, nos autos acima mencionado.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-56.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR NASCIMENTO PASCOAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro designa o dia 01 de AGOSTO de 2018, às 13:00 Horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84148 Nr: 2328-62.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DO CARMO MARQUES FONTES, CATARINA 

APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO a declaração 

de união estável entre José do Carmo Marques Fontes e Catarina 

Aparecida de Silva, com termo inicial em agosto de 1999, razão pela qual 

JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, b, 

III, do CPC.Transitada em julgado, expeça-se a carta de sentença, a qual 

deverá conter cópias seladas da escritura pública de união estável, da 

presente sentença, e da certidão de trânsito em julgado.Após, ao arquivo, 

com baixa na distribuição.Isentos de custas e honorários ante a 

gratuidade da justiça.Dê-se ciência ao ministério público. Publique-se. 

Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68990 Nr: 751-54.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURI DE ARRUDA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6943/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos aventados por Mauri de Arruda Oliveira em face de Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Julgo extinto o processo 

com resolução do mérito, nos termos do art. 489, I, do CPC.Condeno a 

parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, contudo, 

suspendo sua cobrança em razão da concessão das benesses da 

assistência judiciária.Transitada em julgado, sem manifestação das partes, 

arquive-se, com as anotações e baixas devidas.Intimem-se.Em razão do 

reduzido número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da 

presente decisão como MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68842 Nr: 639-85.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA BENEDITA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos aventados por Joana Benedita da Silva em face do município de 

Barão de Melgaço. Assim, JULGO EXTINTO este processo, à luz do art. 

487, inc. I, do CPC.Sem custas. Sem honorários advocatícios, pela justiça 

gratuita.Após, o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com baixa na 

distribuição.Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68066 Nr: 64-77.2014.811.0053

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER JOSE MENEZES ALVES - 

OAB:13.379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, INDEFIRO A PETIÇÂO 

INICIAL proposta por Marcos Antonio de Souza. Assim, JULGO EXTINTO, 

sem resolução de mérito, o presente processo, à luz do art. 485, inc. I, art. 

330, inc. VI e art. 321, parágrafo único, todos do CPC.Sem custas e 

honorários.Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.Intime-se 

via DJE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 70693 Nr: 1751-89.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO CONTIJO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE PANIAGO VELASCO - 

OAB:17.135/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - OAB:Leverger

 Pelo exposto, e por tudo mais o que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos por Auto Posto Contijo LTDA em 

face do Município de Santo Antônio de Leverger. E, em consequência, 

Julgo extinto o presente processo com lastro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte requerente às custas e despesas 

processuais, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da 

causa.Transitada em julgado, certifique-se e arquivem com as cautelas de 

estilo. Intimem-se.Em razão do reduzido número de servidores desta 

unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão como 

MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 76299 Nr: 785-58.2016.811.0053

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR JUSTINO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA LUIZ DOS SANTOS 

PEREIRA DA SILVA - OAB:0

 Vistos etc.

 Cuida-se de executivo de pena de Edgar Justino dos Reis, devidamente 

qualificado nos autos, qual fora condenado a uma pena de 14 (catorze) 

anos de reclusão em regime inicial fechado.

Sobreveio comunicação da unidade prisional informando o relatório de 

trabalho do reeducando referente aos meses de novembro de 2017 a 

janeiro de 2018.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público manifestou-se favorável a 

remição dos dias trabalhados.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Com efeito, disciplina o art. 126 da LEP que o reeducando poderá remir, 

pelo trabalho, parte do tempo da sua condenação, vejamos:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou 

semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de 

execução da pena.
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§ 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:)

(...)

II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.

Para tanto, deve ser considerado como trabalho do preso, hábil a ensejar 

a remição de pena, somente aquele desenvolvido entre 06 (seis) e 08 

(oito) horas diárias de efetivo labor (LEP, art. 33).

Demais, disso, somente o trabalho desenvolvido no hiato entre as 

segundas-feiras e os sábados poderão ser computados no cálculo de 

remição de pena do reeducando (LEP, art. 33).

In casu, verifica-se que o reeducando laborou, durante os meses 

novembro, dezembro de 2017 e janeiro de 2018, um total de 64 (sessenta 

e quatro) dias, razão da qual faz jus a remição de 21 (vinte e um) dias.

Assim, a declaração da remição dos dias do reeducando é mister.

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, DECLARO A REMIÇÃO de 

21 (vinte e um) dias a serem debitados da pena, em relação ao trabalho 

realizado pelo reeducando Edgar Justino dos Reis.

Realize-se novo cálculo de pena de acordo com o entendimento acima 

esposado.

Após, DÊ-SE ciência ao Ministério Público.

Intime-se o reeducando por sua patrona (DJE).

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83925 Nr: 2192-65.2017.811.0053

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIVAL PARTICIPAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO E 

ASSESSORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILDO LIMA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Fábio Mielli Camargo - 

OAB:2.680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

PROVIDENCIAR O VALOR REMANESCENTE DA COMPLEMENTAÇÃO DA 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA NO VALOR DE 873,84 (OITOCENTOS 

E SETENTA E TRES REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), 

OPORTUNIDADE NA QUAL DEVERÁ ACESSAR O SITE DO TJMT E CLICAR 

EM: EMISSÃO DE GUIAS ONLINE; DILIGÊNCIA; EMISSÃO DE GUIA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84632 Nr: 216-86.2018.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON EVANGELISTA DE SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA DILIGÊNCIA 

DO OFICIAL DE JUSTIÇA NO VALOR DE R$ 2.110,00 (DOIS MIL CENTO E 

DEZ REAIS), OPORTUNIDADE NA QUAL DEVERÁ ACESSAR O SITE DO 

TJMT E CLICAR EM: EMISSÃO DE GUIAS ONLINE; DILIGÊNCIA; GUIA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67395 Nr: 1160-64.2013.811.0053

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, MDRS, DVN, WVN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DVN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elicássia de Arruda Jaudy 

Siqueira - OAB:4.672, João Fernandes de Souza - OAB:5721, Paulo 

Custódio de Carvalho - OAB:9508, RODRIGO DAHMER - OAB:OAB/MT 

7.395

 Vistos etc.

 Considerando que a partir do dia 01 de junho do corrente ano este 

magistrado passará a usufruir de férias, devidamente autorizadas pelo 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada nestes autos para o dia 

10 de julho de 2018, às 16h00min.

No mais, mantenho a integralidade da última decisão proferida nestes 

autos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 6705 Nr: 237-19.2005.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISCA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230, Fabiano Goda - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os embargos à execução 

opostos pela parte embargante/executada. De outra feita, pelas razões 

anteriormente expostas, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte 

Embargante no que tange às parcelas vencidas devidas à parte Autora e 

seu causídico, conforme cálculos de 231-233. Por consequência, com 

fulcro no art. 487, inciso I do CPC/2015, JULGO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito.Condeno a Embargada em 

custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa atualizado, com fundamento no §2º, do 

art. 85, do CPC/2015. Contudo, fica suspensa a sua exigibilidade em 

virtude de deferimento de justiça gratuita.Decisão não sujeita ao reexame 

necessário, por força da exceção prevista no artigo 496, inciso I, §3º, do 

CPC/2015. Dessa forma, decorrido o prazo para recursos voluntários, 

arquive-se.Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 48111 Nr: 62-15.2011.811.0053

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TILLO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, 

VANIA REGINA MARQUES DA SILVA, MARIA MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Neri Pereira - 

OAB:244484/SP, Vivian Rossi Marques da Costa - OAB:11.813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar Alves Vilarindo - 

OAB:7.698-E

 Vistos etc.

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar os 

endereços dos demais requeridos (Tillo Construções e Serviços LTDA e 

Matia Marques da Silva), sob pena de extinção do feito por abandono.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 11466 Nr: 509-08.2008.811.0053

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUILES BELMIRO DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447/SP, Marcia Maria da Silva - OAB:8922-A/MT, Ricardo 

Neves Costa - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de demanda aforada por Banco Finsa S/A em face de Aquiles 
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Belmiro da Silva Filho, pelos motivos expostos na exordial.

Instada à providência processual (fls.54), a parte Requerente insistiu em 

permanecer inerte durante longo hiato (mais de 1 ano).

Vieram-me os autos conclusos.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Extrai-se dos autos o desinteresse da parte autora na continuidade do 

feito, haja vista que o processo tramita desde 2008, com frequentes 

impulsionamentos por parte deste Juízo. Desta feita, caracterizada a 

desídia da parte autora, alternativa outra não há se não a extinção do feito 

sem resolução do mérito.

No mais, é cediço que a prestação jurisdicional possui caráter 

instrumental, secundário, declarativo/executório, desinteressado e 

provocado, valendo-se da função pacificadora Estatal, aplicando o direito 

ao caso concreto.

Diante da inércia da parte Requerente, evidenciando seu desinteresse no 

seguimento desta demanda, mister presumirmos o abandono de causa e 

sua desistência em relação a esta lide. Assim, a extinção do processo, 

sem resolução de mérito, é medida que se impõe.

Com efeito, passado longo hiato, a parte Requerente, intimada, não 

cumpriu com a determinação judicial, ensejando, com isso, a presunção de 

que não mais quer prosseguir com esta demanda.

Neste sentido: TJ/MT, Ap, 127092/2013, Des. Sebastião Barbosa Farias, 

Primeira Câmara Cível, Data do Julgamento 25/02/2014, Data da publicação 

no DJE 06/03/2014. Ementa: “(...). É correta a decisão que extingue o 

processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 

267, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não cumpre 

providência de impulso que lhe incumbe exclusivamente”.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente 

demanda, à luz do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 42241 Nr: 675-35.2011.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEDINA REALINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Patricia Barros Dorileo 

- OAB:14.354/MT, Lilian Vanessa Mendonça Pagliarini - 

OAB:8400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Wnedina Realina de 

Oliveira em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, aludindo 

contrariedade na decisão de fls. 144-146, prolatada nestes autos, 

postulando pela sanação do vício.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Nada há para ser reapreciado ou sanado. Todos os pontos foram 

apreciados de maneira satisfatória, de modo que inexistem os citados 

vícios.

A irresignação da parte Embargante deve ser aviada pelo meio processual 

adequado.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito, NEGO-LHES 

PROVIMENTO.

Intimem-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 60059 Nr: 1311-64.2012.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJCS, GRACILENE CONCEIÇÃO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ - 

OAB:22947/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 Vistos etc.

COLHA-SE parecer do NAT – Núcleo de Apoio Técnico, acerca da 

possibilidade de entrega do insumo almejado, pelo Ente Público.

Às providências.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 11554 Nr: 526-44.2008.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DE OLIVEIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PECUÁRIA BAGUARI LTDA, JOSÉ MARTINS 

VAZ, JOÃO ANTÔNIO PINTO, WALQUIRIA ALBACH VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Honório de Castro - 

OAB:3541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Jacaranda Jovê 

- OAB:4247, Ana Karoline Figueiredo de Freitas - OAB:OAB/MT 

10.101, Mohamed Ali Hammoud - OAB:11184/MT, Mohamed Ali 

Hammoud - OAB:MT 11.184, Samir Hammoud - OAB:5265/MT, Samir 

Hammoud - OAB:MT 5.265, Wilson Peagudo de Freitas - OAB:1101

 Vistos etc.

Fls. 360/361: Nada a reconsiderar.

 REMETAM-SE os autos ao arquivo com as cautelas de praxe e baixa na 

distribuição.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 66360 Nr: 702-47.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO MARQUES DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Costa Parrião - 

OAB:13944/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, para conceder auxílio-doença à 

PEDRO MARQUES DA CONCEIÇÃO, com qualificação abaixo, desde a data 

do pedido administrativo, em 22/03/2013, com conversão em 

aposentadoria por invalidez a partir da juntada do laudo pericial aos autos, 

que se deu em 06/04/2015, que faço nos termos do art. 497, caput, do 

CPC.Correção monetária segundo o IPCA-E, a incidir, até o efetivo 

pagamento, uma única vez, desde o momento em que cada prestação se 

tornou devida.Juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de 

poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada 

pela Lei nº 11.960/09.Isento o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS 

de pagar as custas e as despesas processuais, nos termos da Lei 

estadual de custas nº 7.603/2001, das Leis nº 9.289/1996 e 8.620/1993, 

assim como as disposições do item 2.14.5 da CNGC.Condeno-o, 

entretanto, a arcar com os honorários advocatícios da parte Requerente, 

que arbitro em 10% da monta das prestações em atraso até esta data, 

consoante orientação da Súmula 111 do STJ e regra do art. 85, § 2.º e 

incisos I e IV, e § 3.º, inciso I, do Código de Processo Cível, tendo em 

conta o grau de zelo da profissional, o trabalho desempenhado pelo nobre 

causídico durante o decorrer da ação e o tempo exigido para 

realizá-lo.Deixo de proceder à remessa ex officio por força do que dispõe 

o art. 496, § 3.º, inciso I, do CPC, que a dispensa em causas dessa 

envergadura, não se tratando de sentença ilíquida, pois o valor da 

condenação é exato um salário-mínimo por mês, que anualmente implica 

não extrapolar treze salários-mínimos, e o limite da Lei atual que dispensa 

a remessa compulsória é de 1.000 (um mil) salários-mínimos. Pode ainda 

ser analisado pelo prisma do valor angariado com esta ação, sendo a 

condenação a partir do requerimento administrativo acima consignado, a 

representar valor devido ainda inferior ao referido teto.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67295 Nr: 1057-57.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERBERT MORA CASELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Randazzo Neto - 

OAB:3504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Mariano Berti - 

OAB:25.822/PR, Gisele Raquel Zulli - OAB:10397/MT

 Vistos etc.

MANIFESTE-SE a parte requerente, no prazo de 10 (dez) dias, pena de 

extinção do processo sem resolução de mérito, acerca das informações 

trazidas aos autos, dos extratos de IR da parte devedora.

PROCEDA-SE na forma da CNGC/MT, conquanto ao sigilo dos autos.

Intime-se.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 66694 Nr: 781-26.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA, WALTER 

PROCHNOW JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedito Ferreira de Campos 

Filho - OAB:167.058/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos por Comercial Cirurgia Rioclarense Ltda. em desfavor 

do Município de Barão de Melgaço, para condenar o requerido a pagar ao 

requerente a quantia de R$ 3.292,42 (três mil duzentos e noventa e dois 

reais e quarenta e dois centavos), correção monetária a partir da data do 

vencimento de cada nota parcela e incidência de juros a partir da data da 

citação. JULGO EXTINTO este processo com fundamento no artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil.No que tange a incidência de juros e correção 

monetária, deverão ser aplicados da seguinte forma: Os JUROS DE MORA, 

devem incidir no percentual de 6% ao ano, até o advento da lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de 

poupança até o efetivo pagamento.CORREÇÃO MONETÁRIA, enquanto 

pendente de julgamento o Recurso Extraordinário 870.947/SE, deverá ser 

calculada não pela TR, mas sim com base no INPC até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), e após pelo IPCA, índice que melhor reflete a 

inflação acumulada do período. Sem custas. Condeno o Requerido ao 

pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da 

condenação, nos temos do art. 85, §3º, I do CPC/2015.Não é o caso de 

reexame necessário de sentença consoante o teor do art. 496, §3º, III, do 

CPC/2015.Assim, transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se 

os autos com as devidas baixas.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 2245 Nr: 295-61.2001.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ BELMONTE ROMEIRO, MARIA MARGARETH 

CORREIA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCÉLIA FRANCISCA MOYA BARBOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejacyr Cespedes de Souza - 

OAB:6485 MS, Djalma Ribeiro Romeiro - OAB:7162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Luiz Potrich - 

OAB:8288-B

 Vistos etc.

MANIFESTE-SE a parte requerente, no prazo de 10 (dez) dias, pena de 

extinção do processo sem resolução de mérito, acerca das informações 

trazidas aos autos, dos extratos de IR da parte devedora.

PROCEDA-SE na forma da CNGC/MT, conquanto ao sigilo dos autos.

Intime-se.

Às providencias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 7945 Nr: 71-50.2006.811.0053

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA MATOGROSSENSE DE AVIÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Cantarelli - 

OAB:11964/MT, Sadi Gentil - OAB:5404-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Souza Pires 

- OAB:1.938-A/MT, Leonardo Bruno Vieira de Figueiredo - OAB:8617

 Vistos etc.

MANIFESTE-SE a parte requerente, no prazo de 10 (dez) dias, pena de 

extinção do processo sem resolução de mérito, acerca das informações 

trazidas aos autos, dos extratos de IR da parte devedora.

PROCEDA-SE na forma da CNGC/MT, conquanto ao sigilo dos autos.

Intime-se.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67217 Nr: 975-26.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEDINA DA SILVA ARAÚJO, PAULINA DE AMORIM 

ROMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Garcia Pereira da Silva 

- OAB:16.806-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos aventados por Enedina da Silva Araújo e 

Paulina de Amorim Romão em face do Estado de Mato Grosso, para 

CONDENAR à parte requerida ao pagamento do percentual 11,98% (onze 

vírgula noventa e oito por cento), decorrente da perda ocorrida da errônea 

conversão da moeda cruzeiro para URV; sendo que tais pagamentos 

serão entre as datas de 27.05.1994 (lei 8.880/94) e 01.10.1998 (lei 

complementar 50/1998) que reestruturou a carreira no âmbito estadual. 

Assim, JULGO EXTINTO, com resolução do mérito, este processo, à luz do 

art. 487, I, do CPC.Aos juros de mora será aplicada a regra do art. 1º-F da 

lei 9.494/97 (com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009), e à correção 

monetária, deverá ser aplicado o índice do IPCA-E, conforme determinado 

pelo STF no julgamento do RE 870947/SE (Info. 878).Sem custas. Condeno 

a parte requerida em honorários advocatícios à razão de 10% (dez por 

cento) do valor da condenação.Após, o trânsito em julgado, AO ARQUIVO 

com baixa na distribuição.Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67374 Nr: 1139-88.2013.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMIR PENARIOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER APARECIDO BATISTA GONZAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Poliana Zumerle Furtado - 

OAB:11.196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suyan Magalhães de Lima - 

OAB:14353

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a 

presente demanda manejada por Espólio de Osmir Penariol em face de 

Wagner Aparecido Batista Gonzaga, para REINTEGRAR a parte 

Requerente na posse na posse da área descrita na inicial. Assim, JULGO 

EXTINTO o presente processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I do CPC.Condeno o Requerido em custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do 

valor atribuído a causa, devidamente atualizado a partir do ajuizamento da 
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ação na forma do art. 20, § 3º, do CPC. Condenação com a exigibilidade 

suspensa, nos termos do art. 98, § 5º, do Código de Processo Civil, em 

razão da concessão da gratuidade de justiça.Expeça-se mandado de 

reintegração do Requerente na posse do imóvel e intimação do Requerido 

desta decisão para cumprimento.Em detrimento da posse injusta do 

Requerido, sem direito à retenção de eventuais benfeitorias (art. 1.220, do 

CC).Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos autos em 

Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento nº 

42/2008-CGJ/MT.Transitada em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e 

anotações necessárias.Intimem-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 6716 Nr: 277-98.2005.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAMBURG SUDAMERIKANISCHE DAMPFSCHIFFFAHRTS 

GESELLCHAFT KG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA MATOGROSSENSE DE AVIÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Bispo Bodnar - 

OAB:9214, Elaine Ferreira Santos Mancini - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO PINTO FUNES 

JUNIOR - OAB:10599, José Carlos de Souza Pires - OAB:1.938-A/MT, 

Leonardo Bruno Vieira de Figueiredo - OAB:8617

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de execução aforada pela parte requerente em face de 

EMA – Empresa Matogrossense de Aviões, ao argumento de crédito 

inadimplido.

Foi tentada a constrição de ativos financeiros e outros meios executivos, 

contudo, nenhum bem ou numerário foi encontrado.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da inexistência de bens ou ativos em nome da parte requerida, 

mister a extinção do processo, sem resolução de mérito, à luz do 

Provimento n.º 84/2014, da colenda CGJ/MT.

Com efeito, em não havendo bens hábeis à penhora, mister a extinção do 

processo, com vistas à otimização de espaço e trabalho por parte deste 

Juízo e do Cartório Judicial. Não haveria, mesmo, sentido perpetuar-se 

uma demanda judicial fadada ao momentâneo insucesso. Muito mais 

racional propiciar à parte exequente buscar seu crédito em outra etapa 

temporal, quando souber da existência de bens que possibilitem alçar o 

crédito vindicado.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente 

demanda movida pela parte requerente em face de EMA – Empresa 

Matogrossense de Aviões, nos termos do art. 485, IV, do Código de 

Processo Civil, bem como do Provimento n.º 84/2014, da colenda CGJ/MT.

Sem custas. Sem honorários advocatícios.

Sob a égide do art. 4º, do Provimento n.º 84/2014, da colenda CGJ/MT, 

expeça-se a competente certidão de crédito em favor da parte requerente, 

bem assim intime-se à retirada, guardando-a em pasta própria durante o 

prazo 01 (um) ano (art. 6º do citado Provimento).

Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos autos em 

Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento nº 

42/2008-CGJ/MT.

AO ARQUIVO com baixa na distribuição.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 1950 Nr: 18-45.2001.811.0053

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANJA ARICÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rui Carlos de Faria - OAB:6142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Peres do Pinho - 

OAB:8.065

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de execução fiscal aforada pela Fazenda Pública 

Federal em face Granja Aricá Ltda, ao argumento de crédito inadimplido.

Foi tentada a constrição de ativos financeiros e outros meios executivos, 

contudo, nenhum bem ou numerário foi encontrado.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da inexistência de bens ou ativos em nome da parte requerida, 

mister a extinção do processo, sem resolução de mérito, à luz do 

Provimento n.º 84/2014, da colenda CGJ/MT.

Com efeito, em não havendo bens hábeis à penhora, mister a extinção do 

processo, com vistas à otimização de espaço e trabalho por parte deste 

Juízo e do Cartório Judicial. Não haveria, mesmo, sentido perpetuar-se 

uma demanda judicial fadada ao momentâneo insucesso. Muito mais 

racional propiciar à parte exequente buscar seu crédito em outra etapa 

temporal, quando souber da existência de bens que possibilitem alçar o 

crédito vindicado.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente 

demanda movida pela Fazenda Pública Federal em face Granja Aricá Ltda, 

nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, bem como do 

Provimento n.º 84/2014, da colenda CGJ/MT.

Sem custas. Sem honorários advocatícios.

Sob a égide do art. 4º, do Provimento n.º 84/2014, da colenda CGJ/MT, 

expeça-se a competente certidão de crédito em favor da parte requerente, 

bem assim intime-se à retirada, guardando-a em pasta própria durante o 

prazo 01 (um) ano (art. 6º do citado Provimento).

Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos autos em 

Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento nº 

42/2008-CGJ/MT.

AO ARQUIVO com baixa na distribuição.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67440 Nr: 1203-98.2013.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSENIL JOSE DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON CECILIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Avelino Tavares Júnior - 

OAB:3633

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAISSON ANDREI MARCANTE 

- OAB:11373, Mariesi Teixeira Correa Moraes - OAB:17965

 Pelo exposto, e por tudo mais o que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos por Josenil Jose de Araujo em 

face de Wilson Cecilio de Oliveira, na forma do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente indeferida. Condeno o 

Autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo, em 10% do valor atualizado da causa, nos termos 

do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, atendendo ao grau de zelo 

do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a 

importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o 

tempo exigido para o seu serviço.Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ.Intimem-se.Transitada em julgado, ARQUIVE-SE, com as 

anotações.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011851-98.2013.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA CLARINDA DE OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT0015440A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 8011851-98.2013.8.11.0053; Valor causa: R$ 27.120,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO]. Partes do processo: Parte Autora: 
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REQUERENTE: ELIANA CLARINDA DE OLIVEIRA COSTA Parte Ré: 

REQUERIDO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA Vistos etc. Com 

razão o exequente. Mister a conversão da obrigação de fazer em perdas 

e danos. INTIME-SE o executado a pagar o valor a que foi condenado, 

devidamente corrigido, no prazo de quinze dias, pena de multa de 10% 

(dez por cento), à luz do art. 523, §1º do CPC. Intimem-se.

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 67467 Nr: 319-09.2016.811.0039

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, MARILIA 

AUGUSTO DE OLIVEIRA PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 319-09.2016.811.0039

CÓDIGO 67467

Vistos.

Trata-se de pedido formulado pelo exequente, pugnando pela concessão 

de impedimento de circulação do veículo automotor via Renajud em face 

dos executados.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

O sistema Renajud é um sistema on-line de restrição judicial de veículos 

criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário 

ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). A ferramenta eletrônica 

permite consultas e envio, em tempo real, à base de dados do Registro 

Nacional de Veículos Automotores (Renavam), de ordens judiciais de 

restrições de veículos — inclusive registro de penhora — de pessoas 

condenadas em ações judiciais — http://www.cnj.jus.br/sistemas/renajud.

Assim, por entender que existe embasamento legal para acolher o 

requerimento apresentado pela parte exequente, e adotando as medidas 

judiciais cabíveis DEFIRO a restrição judicial de veículo gravado em nome 

da parte executada pelo sistema RENAJUD.

Informo, por oportuno, que ao deferir a restrição e efetuar a consulta junto 

ao Sistema Renajud, esta restou infrutífera pelo motivo: "não foram 

localizados veículos no CPF do executado".

Assim, intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 03 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 3491 Nr: 573-41.2000.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUATRO MARCOS LTDA - Em Recuperação Judicial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES 4 R LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JUNIOR - 

OAB:MT-2615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARDONE - 

OAB:196924-SP

 Autos nº. 573-41.2000.811.0039.

Código nº. 3491.

Vistos.

Considerando o pleito retro, expeça-se alvará na forma eletrônica pelo 

sistema SisconDJ, com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, e, DETERMINO que seja dada ciência ao advogado constituído, 

via DJE, devendo este informar, no prazo de 30 (trinta) dias, o recebimento 

da quantia devida.

 Decorrido o prazo in albis, será interpretado como anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação.

Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem manifestação, 

arquivem-se, mediante o pagamento das eventuais custas processuais e 

as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 03 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55953 Nr: 931-15.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERSON DE OLIVEIRA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611 - MS, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:OAB/MT 8506-A

 Autos nº. 931-15.2014.811.0039.Código nº. 55953.Vistos.Considerando 

que o presente feito ainda pende de realização de perícia, nomeio, 

independentemente de compromisso, o Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM/MT 

nº. 5329, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 07 – CPA I, Cuiabá/MT, CEP: 

78.055-100, Fone: (65) 3641-7100 – (65) 99635-6009, para responder os 

quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no 

prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do prazo de 15 

(quinze) dias, a indicação de assistentes técnicos.Deverá a Secretaria 

desta Vara agendar a data da perícia médica, bem como intimar o expert 

desta nomeação.Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos 

quesitos, para fins dos incisos do §2º do art. 465, salvo o inciso I, bem 

como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do Código de Processo 

Civil.Em se tratando de pagamento de honorários de perito em caso de 

assistência judiciária gratuita, a matéria é regulamentada pela Resolução 

nº 305 de 07/10/2014, do CJF, que fixa o valor máximo de R$ 248,53, 

podendo ser majorado para até 3 vezes esse valor (artigo 3º, §1º). 

Considerando a complexidade do trabalho, visto que a perícia do expert 

compreenderá a alegada incapacidade; considerando o tempo de duração 

do processo, nível de especialização do profissional, bem como o lugar de 

prestação do serviço (em comarca que se encontra a mais de 300 km de 

distância da capital deste estado), majoro o valor máximo da tabela vigente 

à época do efetivo pagamento (artigo 28, parágrafo único da Resolução 

305/2014-CJF), e fixo o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).Por fim, 

deixo para condenar o Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, inscrito no 

CRM-MT 2949, ao pagamento de multa no momento da prolação da 

sentença. Intime-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 03 de 

abril de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61079 Nr: 621-72.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 Ante o exposto, expeça ofício ao Gerente Executivo do INSS para que, no 

prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, proceda com a implantação do 

benefício concedido à autora, ou junte nos autos extrato do CNIS 

comprovando o pagamento integral do benefício, no prazo estipulado na 

sentença, bem como o cumprimento da realização do programa de 

reabilitação profissional e, ainda, a submissão do requerente a exame 

médico-pericial.Acaso transcorrido o prazo, sem o cumprimento do 

determinado, desde já, fixo como multa por descumprimento o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de posterior majoração ou fixação 

de multa diária e, ainda, determino que extraiam as cópias que se fizerem 
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necessárias para instauração de inquérito para apuração da prática do 

crime de desobediência, em face do Gerente Executivo do INSS, sem 

prejuízo de eventual sanção administrativa, tendo em vista a conduta 

corriqueira.Cumprida a presente, sem recalcitrância, remetam-se os autos 

ao Tribunal Regional Federal da 1° Região, com as formalidades legais, 

p a r a  a n á l i s e  d o  r e c u r s o  i n t e r p o s t o  n o s  a u t o s . À s 

providências.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.São José 

dos Quatro Marcos-MT, 27 de março de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25904 Nr: 1522-79.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA FRANCISCA BATISTA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 Autos nº. 1522-79.2011.811.0039.

Código nº. 25904.

Vistos.

Considerando o transcurso do tempo da manifestação da parte requerida 

e do atendimento solicitado para a consulta com médico oftalmologista 

(Folhas nº. 184/186), intime-se a parte autora, por meio de seu patrono 

legal, para manifestar-se requerendo o que entender direito, com prazo de 

15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 03 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 77807 Nr: 1218-70.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA CLAUDOMIRA PENHA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .., DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo–o à fase 

instrutória.Atendendo ao disposto no art. 357 e seguintes do CPC 

DELIMITO como questões de fato sobre as quais recairá a atividade 

probatória:1)Se o (a) requerente exerceu atividades rurícolas;2)Se ao 

tempo do requerimento administrativo o (a) requerente preencheu todos os 

requisitos para lhe ter concedido o benefício de aposentadoria rural por 

idade;Desta feita, distribuo o ônus da prova da seguinte 

maneira:1)Incumbirá à parte autora comprovar que exerceu atividade 

rurícola;2)Incumbirá ao INSS comprovar que a parte requerente não 

preencheu todos os requisitos previstos em lei para auferir o benefício de 

aposentadoria rural por idade; No tocante ao requerimento de produção de 

prova testemunhal DEFIRO tal pleito requerido para que se possa, com 

segurança, aferir a veracidade dos fatos aduzidos na exordial. No tocante 

ao requerimento de depoimento pessoal INDEFIRO-O, pois tenho que este 

em nada contribuirá para o esclarecimento da questão. Deste modo, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11 (onze) de junho 

de 2018, às 14h30min. Cientifique-se as partes que estas terão o prazo 

comum de 05 (cinco) dias para pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes 

sob pena de a decisão torna-se estável [art. 357,§1º, CPC].Intimem-se as 

partes, informando-as de que detêm prazo comum de 15 (quinze) dias 

para apresentar rol de testemunhas, consignando que deve ser 

observado o previsto no [art. 357, §§ 4º e 6º, CPC], sob pena de 

preclusão. Consigo que caberá ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada nestes autos [art. 455 e seguintes do CPC]. Na impossibilidade 

de a intimação ser realizada pelo advogado nas hipóteses legais [art. 455, 

§§1º e 4º do CPC] deverá (ão) a(s) parte(s) no prazo comum de 05 

(cinco) dias apresentar as testemunha(s) e o(s) respectivo(s) 

endereço(s) que requer que seja a intimação feita pela via judicial. 

Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se..Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 75367 Nr: 159-47.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ APARECIDO BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .., DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo–o à fase 

instrutória.Atendendo ao disposto no art. 357 e seguintes do CPC 

DELIMITO como questões de fato sobre as quais recairá a atividade 

probatória:1)Se o (a) requerente exerceu atividades rurícolas;2)Se ao 

tempo do requerimento administrativo o (a) requerente preencheu todos os 

requisitos para lhe ter concedido o benefício de aposentadoria rural por 

idade;Desta feita, distribuo o ônus da prova da seguinte 

maneira:1)Incumbirá à parte autora comprovar que exerceu atividade 

rurícola;2)Incumbirá ao INSS comprovar que a parte requerente não 

preencheu todos os requisitos previstos em lei para auferir o benefício de 

aposentadoria rural por idade; No tocante ao requerimento de produção de 

prova testemunhal DEFIRO tal pleito requerido para que se possa, com 

segurança, aferir a veracidade dos fatos aduzidos na exordial. No tocante 

ao requerimento de depoimento pessoal INDEFIRO-O, pois tenho que este 

em nada contribuirá para o esclarecimento da questão. Deste modo, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11 (onze) de junho 

de 2018, às 15h00min. Cientifique-se as partes, informando-as de que 

terão o prazo comum de 05 (cinco) dias para pedir esclarecimentos ou 

apontar questões diversas, sob pena de a decisão torna-se estável [art. 

357,§1º, CPC].Intimem-se as partes, informando-as de que detêm prazo 

comum de 15 (quinze) dias para apresentar rol de testemunhas, 

consignando que deve ser observado o previsto no [art. 357, §§ 4º e 6º, 

CPC], sob pena de preclusão. Consigo que caberá ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada nestes autos [art. 455 e seguintes do CPC]. Na 

impossibilidade de a intimação ser realizada pelo advogado nas hipóteses 

legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] deverá (ão) a(s) parte(s) no prazo 

comum de 05 (cinco) dias apresentar as testemunha(s) e o(s) 

respectivo(s) endereço(s) que requer que seja a intimação feita pela via 

judicial. Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se..Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 80842 Nr: 2782-84.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA - S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILAINE MODESTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:OAB/MT 16.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A/MT, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:OAB/MT 16.284

 Autos nº. 2782-84.2017.811.0039.

Código nº. 80842.

Vistos.

Chamo o feito a ordem e revogo despacho de referência nº. 30.

 Observo que a inserção de restrição foi efetuada pelo juízo de origem, 

tratando-se o presente feito de uma carta precatória para efetivação da 

ordem de busca e apreensão.

Sendo assim, remetam-se os autos para a comarca de origem para fins de 

retirada da inserção, caso assim entenda. Após observadas as 

formalidades legais, dê-se baixa na distribuição.

Intime-se.

Cumpra-se.
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São José dos Quatro Marcos/MT, 03 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22264 Nr: 9884-41.2009.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO JOSÉ COLUMBANO 

MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 10 (Dez) DIAS

AUTOS N.º 9884-41.2009.811.0039 – Código 22264

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

PARTE REQUERIDA: ADEMILSON NUNES DA SILVA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Ademilson Nunes da Silva, Cpf: 

62759116115, Rg: 0995388-4 SSP MT Filiação: Maria Lúcia Nunes da Silva 

e de Pedro Cardoso de Azevedo, data de nascimento: 07/03/1975, 

brasileiro(a), natural de General salgado-SP, solteiro(a), faqueiro, 

Endereço: Lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), e taxa judicial no valor de R$ 127,22 (cento e 

vinte e sete reais e vinte e dois centavos),, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da expiração do prazo do presente edital, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça..

 São José dos Quatro Marcos - MT, 4 de abril de 2018.

Gilson da Silva Martins

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19356 Nr: 2585-47.2008.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINO PAULO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 10 (Dez) DIAS

AUTOS N.º 2585-47.2008.811.0039 – Código 19356

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

PARTE REQUERIDA: NATALINO PAULO DA SILVA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Natalino Paulo da Silva, Cpf: 

20564910104 Filiação: , brasileiro(a), casado(a), comerciante, Endereço: 

Lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), e taxa judicial no valor de R$ 127,22 (cento e 

vinte e sete reais e vinte e dois centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da expiração do prazo do presente edital, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 São José dos Quatro Marcos - MT, 4 de abril de 2018.

Gilson da Silva Martins

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22263 Nr: 9883-56.2009.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINO PAULO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO JOSÉ COLUMBANO 

MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 10 (Dez) DIAS

AUTOS N.º 9883-56.2009.811.0039 – Código 22263

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

PARTE REQUERIDA: NATALINO PAULO DA SILVA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Natalino Paulo da Silva, Cpf: 

20564910104 Filiação: , brasileiro(a), casado(a), comerciante, Endereço: 

Lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), e taxa judicial no valor de R$ 127,22 (cento e 

vinte e sete reais e vinte e dois centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da expiração do prazo do presente edital, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Eu, , digitei.

 São José dos Quatro Marcos - MT, 4 de abril de 2018.

Gilson da Silva Martins

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19399 Nr: 2630-51.2008.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM RIBEIRO BRUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 10 (Dez) DIAS

AUTOS N.º 2630-51.2008.811.0039 – Código 19399

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

PARTE REQUERIDA: JOAQUIM RIBEIRO BRUM

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Joaquim Ribeiro Brum, Cpf: 

53633032134, Rg: 823.351 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: 

Lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), e taxa judicial no valor de R$ 127,22 (cento e 

vinte e sete reais e vinte e dois centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da expiração do prazo do presente edital, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 São José dos Quatro Marcos - MT, 4 de abril de 2018.

Gilson da Silva Martins

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16569 Nr: 2244-55.2007.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE FRANCISCO DA ROCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 10 (Dez) DIAS

AUTOS N.º 2244-55.2007.811.0039 – Código 16569

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

PARTE REQUERIDA: VICENTE FRANCISCO DA ROCH

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Vicente Francisco da Roch, Cpf: 

57056439187, Rg: 903.356 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: 

Lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), e taxa judicial no valor de R$ 127,22 (cento e 

vinte e sete reais e vinte e dois centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da expiração do prazo do presente edital, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 São José dos Quatro Marcos - MT, 4 de abril de 2018.

Gilson da Silva Martins

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Comarca de Sapezal

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 12/2018-DF - Estabelecer a escala de plantões do mês 

de ABRIL/2018 como abaixo relacionado:

* A Portaria nº 12/2018-DF completa ,encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99054 Nr: 1230-64.2017.811.0078

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA FERNANDES DA SILVA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE SAPEZAL-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO 

DE ALMEIDA - OAB:12025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente na pessoa de seu advogado, para que no 

prazo legal, proceda a retirada da certidão de óbito de Ref: 36, 

devidamente retificada.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108932 Nr: 1327-30.2018.811.0078

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NLQL, WLAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Homologação de Acordo de dissolução de união estável c 

proposto por NEUSA LUZIA QUEIROZ e WASHINGTON LUIZ ANTONIO 

SURITA ambos devidamente qualificados nos autos.

Ressaltam que da união não advieram filhos, e requerem a dissolução da 

união existente entre eles.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Inicialmente, recebo a presente exordial por preencher os requisitos 

legais, bem como, DEFIRO a Assistência Judiciária Gratuita aos autores 

com fundamento nos artigos 98 e 99 do CPC/2015.

Deixo de remeter a presente Ação ao Ministério Público Estadual por 

inexistir interesse de menor.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos constato que as partes 

transigiram, motivo pelo qual requerem a homologação do acordo 

pactuado.

Os interessados acordaram acerca da dissolução da união na forma 

consensual bem como pelo fato de quando da união optaram pela 

separação total de bens.

Com efeito, verifico que os requisitos de validade, existência e eficácia do 

negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado entre as 

partes.

Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial constante da inicial em 

todos os seus termos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487 

inciso III do Código de Processo Civil/2015, e declaro EXTINTA A UNIÃO 

ESTÁVEL EXISTENTE ENTRE OS AUTORES.

Com o trânsito em julgado, certifique-se o necessário e remetam-se os 

autos imediatamente ao arquivo com as baixas necessárias e anotações 

de praxe.

Expeça-se Ofício ao Cartório do 2º Ofício da Comarca de Sapezal para as 

providências cabíveis e anotações de praxe, na escritura Pública 

Declaratória de União Estável constante do livro 018-D Fls. 196 e V.

INTIME-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108860 Nr: 1285-78.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGAMIX COMERCIO DE MOVEIS E ELETROD. 

LTDA - EPP, ANTONIO NELSON JUCHEM , ISABELLE NARA JUCHEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):I - 

Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 8º, 

da LEF – Lei nº 6.830/80;II - Penhora, se não for paga a dívida, nem 

garantida a Execução, por meio de depósito ou fiança;III - Arresto, se o 

Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;IV - Registro da penhora 

ou arresto, independentemente do pagamento de custas ou outras 

despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 6.830/80 (LEF); eV - 

Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.Intime-se o cônjuge do 

Executado, caso a constrição recaia sobre bens imóveis.O Executado 

será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros 

e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 6.830/80):A 

citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda não 
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requerer por outra forma;A citação considera-se feita na data da entrega 

da carta no endereço do Executado; ou se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;Se o 

aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega 

da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça ou por 

Edital;O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só 

vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o 

prazo máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da 

Exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, 

a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida 

Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.Não ocorrendo o 

pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o Art. 9º, da Lei Nº 

6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do Executado, exceto 

os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis (Art. 10, da Lei nº 

6.830/80).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108908 Nr: 1318-68.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO GILBERTO DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA, SLC AGRÍCOLA S/A - 

FAZENDA PLANORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO MONTAGNER - 

OAB:20670/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A parte autora requereu inicialmente a concessão da Assistência 

Judiciária Gratuita.

Assim, passo a analisá-lo neste momento.

Nesta senda, é certo que o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe 

“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”.

Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria 

absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as 

custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou 

de sua família.

 A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção 

relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam 

para indicar a capacidade financeira.

No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção.

Contudo, antes de indeferir o pedido, convém facultar ao requerente o 

direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou 

de sua família, com as custas e despesas do processo.

Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente 

do benefício deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício:

a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de 

renda mensal, e de eventual cônjuge;

b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual 

cônjuge, dos últimos três meses;

c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses;

d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à 

Secretaria da Receita Federal;

e) outros documentos que entenda comprobatórios da necessidade da 

concessão do benefício.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 321 do CPC/2015, intime-se a 

parte autora para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (Quinze) dias, 

procedendo a juntada dos documentos acima delineados para análise do 

pedido de assistência Judiciária Gratuita, sob pena de indeferimento do 

pedido.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108905 Nr: 1316-98.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANO HARTMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA, SLC AGRÍCOLA S/A - 

FAZENDA PLANORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO MONTAGNER - 

OAB:20670/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A parte autora requereu inicialmente a concessão da Assistência 

Judiciária Gratuita.

Assim, passo a analisá-lo neste momento.

Nesta senda, é certo que o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe 

“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”.

Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria 

absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as 

custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou 

de sua família.

 A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção 

relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam 

para indicar a capacidade financeira.

No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção.

Contudo, antes de indeferir o pedido, convém facultar ao requerente o 

direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou 

de sua família, com as custas e despesas do processo.

Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente 

do benefício deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício:

a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de 

renda mensal, e de eventual cônjuge;

b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual 

cônjuge, dos últimos três meses;

c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses;

d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à 

Secretaria da Receita Federal;

e) outros documentos que entenda comprobatórios da necessidade da 

concessão do benefício.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 321 do CPC/2015, intime-se a 

parte autora para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (Quinze) dias, 

procedendo a juntada dos documentos acima delineados para análise do 

pedido de assistência Judiciária Gratuita, sob pena de indeferimento do 

pedido.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108907 Nr: 1317-83.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL PILOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA, SLC AGRÍCOLA S/A - 

FAZENDA PLANORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO MONTAGNER - 

OAB:20670/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A parte autora requereu inicialmente a concessão da Assistência 

Judiciária Gratuita.

Assim, passo a analisá-lo neste momento.

Nesta senda, é certo que o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe 

“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”.

Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria 

absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as 

custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou 

de sua família.

 A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção 

relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam 

para indicar a capacidade financeira.

No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção.

Contudo, antes de indeferir o pedido, convém facultar ao requerente o 

direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou 

de sua família, com as custas e despesas do processo.

Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente 
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do benefício deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício:

a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de 

renda mensal, e de eventual cônjuge;

b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual 

cônjuge, dos últimos três meses;

c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses;

d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à 

Secretaria da Receita Federal;

e) outros documentos que entenda comprobatórios da necessidade da 

concessão do benefício.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 321 do CPC/2015, intime-se a 

parte autora para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (Quinze) dias, 

procedendo a juntada dos documentos acima delineados para análise do 

pedido de assistência Judiciária Gratuita, sob pena de indeferimento do 

pedido.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108680 Nr: 1185-26.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEMESSIL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - 

ME, AMARILDO JOSE LEMES, DURCILEI SILVA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 8º, 

da LEF – Lei nº 6.830/80;II - Penhora, se não for paga a dívida, nem 

garantida a Execução, por meio de depósito ou fiança;III - Arresto, se o 

Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;IV - Registro da penhora 

ou arresto, independentemente do pagamento de custas ou outras 

despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 6.830/80 (LEF); eV - 

Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.Intime-se o cônjuge do 

Executado, caso a constrição recaia sobre bens imóveis.O Executado 

será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros 

e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 6.830/80):A 

citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda não 

requerer por outra forma;A citação considera-se feita na data da entrega 

da carta no endereço do Executado; ou se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;Se o 

aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega 

da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça ou por 

Edital;O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só 

vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o 

prazo máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da 

Exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, 

a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida 

Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.Não ocorrendo o 

pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o Art. 9º, da Lei Nº 

6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do Executado, exceto 

os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis (Art. 10, da Lei nº 

6.830/80).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 103810 Nr: 3582-92.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIMAR SOUSA SARAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7.300/MT

 Vistos etc.

Diante da manifestação de ref. 93, INTIME-SE o advogado do réu para que 

se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 384, do CPP.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 102646 Nr: 2938-52.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON HOLANDA PEREIRA DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7.300/MT

 Vistos etc.

Dê vista dos autos para o Ministério Público para manifestação quanto ao 

pedido de revogação da prisão preventiva do réu.

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 93325 Nr: 1828-52.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR ALOISO WEILAND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EULINDA MARIA ALVES 

RODRIGUES - OAB:16.351/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação para o dia 23.05.2018 às 13h20min na sede 

deste Juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 105520 Nr: 4372-76.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO RODRIGUES DOS SANTOS, 

MARCELINO JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7.300/MT

 Intimação da parte requerida, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de instrução e julgamento para o dia 17.05.2018 às 14h00min na 

sede deste Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 104610 Nr: 3952-71.2017.811.0078

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação para a data de 23.05.2018 às 13h40min na sede 

deste Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108950 Nr: 1340-29.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGUES & PUTKAMMER LTDA - ME, 

ARMANDO RODRIGUES, JOSE ALVIR PUTTKAMMER, ADRIANA DA SILVA 

PUTTKAMMER, ISALETE DA SILVA PUTTKAMMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22819
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta 

por BANCO DO BRASIL S/A, em desfavor de RODRIGUES & PUTTKAMMER 

LTDA ME e OUTROS todos devidamente qualificados nos 

autos.Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 

319, assim como do artigo 320 do Código de processo Civil/2015. Assim, 

não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, recebo 

a petição inicial.Cite(m)-se o(s) executado(s) para pagar a dívida, custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados no 

patamar de 10%, no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação.Do 

mandado ou carta de citação deverá constar, também, a ordem de 

penhora e avaliação a ser cumprida pelo Oficial de Justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado, tudo nos termos do § 1º do artigo 829 

do CPC/2015.Certificado pelo Oficial de Justiça o não pagamento pelos 

executados, voltem os autos conclusos imediatamente para ANÁLISE DO 

PEDIDO DE PENHORA ONLINE BEM COMO CONSULTA INFOJUD, uma vez 

que deve ser oportunizado ao executados o pagamento espontâneo do 

débito, conforme preconiza o artigo 829 eis que a penhora só é possível 

caso não haja o pagamento no prazo de 03(três) dias após a citação.Tal 

precaução se faz necessária, respeitando o artigo supracitado, onde a 

ordem se presume em citação, oportunidade para pagamento, caso não 

haja pagamento, bloqueio online, e após, penhora.O(s) executado(s) 

deverá(ão) ter ciência de que, nos termos do art. 827, §1º, do Código de 

Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os 

honorários advocatícios serão reduzidos pela metade.Registre-se, 

também, a possibilidade de oferecimento de embargos à execução, 

distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças 

processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma 

do art. 231, do Código de Processo Civil (art. 915 do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108935 Nr: 1330-82.2018.811.0078

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Divórcio LITIGIOSO proposta por ADRIANA 

APARECIDA OENNING em desfavor de CESAR ANTONIO FRANCO, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320 do Código de processo Civil/2015.

 Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

recebo a petição inicial.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, com fundamento no 

artigo 98 do CPC/2015.

Ante a expressa manifestação da parte autora pelo não interesse em 

realização da audiência de conciliação, deixo de designá-la.

CITE-SE a parte requerida para que apresente contestação no prazo legal. 

O prazo para contestação será contado nos termos do artigo 231 do CPC. 

A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade 

da matéria fática apresentada na petição inicial.

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: 

I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108934 Nr: 1329-97.2018.811.0078

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Divórcio LITIGIOSO proposta por MARIA VANESSA 

LEANDRO DOS SANTOS em desfavor de JOSE MARIA BORGES SANTOS, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320 do Código de processo Civil/2015.

 Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

recebo a petição inicial.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, com fundamento no 

artigo 98 do CPC/2015.

Ante a expressa manifestação da parte autora pelo não interesse em 

realização da audiência de conciliação, deixo de designá-la.

CITE-SE a parte requerida VIA EDITAL PELO PRAZO DE 30(TRINTA) dias 

por estar em local incerto e não sabido, para que apresente contestação 

no prazo legal. O prazo para contestação será contado nos termos do 

artigo 231 do CPC. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: 

I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108658 Nr: 1165-35.2018.811.0078

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN AUTO POSTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S S AGRO TRANSPORTES LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE RICARDO STRAPAZZON 

DETOFOL - OAB:4234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

De acordo com o art. 700 do CPC/2015, a ação monitória pode ser 

proposta por quem afirmar, com base em prova escrita sem eficácia 

executiva, ter direito de exigir de devedor capaz pagamento de quantia em 

dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou 

imóvel ou ainda o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer.

No caso em comento, verifica-se que a parte requerente pretende obter o 

pagamento de quantia certa em dinheiro, representada pelos cheques do 

Banco Bradesco Agencia 0842, Conta corrente 000665, nº 00809 e nº 

000810.

Desta forma, nos termos do art. 701 do CPC, defiro a expedição de 

MANDADO DE PAGAMENTO no valor de R$ 13.875,09, quantia esta que 

deverá ser adimplida no prazo de 15 dias, acrescida de honorários 

advocatícios de 5% do valor da causa, ficando o requerido isento do 

pagamento de custas judiciais, caso satisfaça o débito no prazo assinado 

(§1°).

Cite-se a parte requerida para que, no mesmo prazo e independentemente 

de prévia garantia do juízo, querendo, oponha embargos à monitória, nos 
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próprios autos, advertindo-o que se constituirá de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não 

realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 

702, na forma do §2°, do art. 701 do CPC/2015.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108847 Nr: 1280-56.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nortox S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, 

Pasquini Participações Societárias Ltda, MICHELY FEITOSA MENDES, 

CARLOS ALBERTO PASQUINI, Marcelo Campos Martins, MCampos 

Participações Ltda, MARCELO MACHADO DIAS, CLAUDIA PATRÍCIA 

NOGUEIRA DIAS, Nogueira Dias Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO HENRIQUE STOEBERL - 

OAB:05792

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite(m)-se o(s) executado(s) para pagar a dívida, custas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de 

10%, no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação.Do mandado ou carta 

de citação deverá constar, também, a ordem de penhora e avaliação a ser 

cumprida pelo Oficial de Justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado, 

tudo nos termos do § 1º do artigo 829 do CPC/2015.Certificado pelo Oficial 

de Justiça o não pagamento pelos executados, voltem os autos conclusos 

imediatamente para ANÁLISE DO PEDIDO DE PENHORA ONLINE BEM 

COMO CONSULTA INFOJUD, uma vez que deve ser oportunizado ao 

executados o pagamento espontâneo do débito, conforme preconiza o 

artigo 829 eis que a penhora só é possível caso não haja o pagamento no 

prazo de 03(três) dias após a citação.Tal precaução se faz necessária, 

respeitando o artigo supracitado, onde a ordem se presume em citação, 

oportunidade para pagamento, caso não haja pagamento, bloqueio online, 

e após, penhora.O(s) executado(s) deverá(ão) ter ciência de que, nos 

termos do art. 827, §1º, do Código de Processo Civil, em caso de 

pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios serão 

reduzidos pela metade.Registre-se, também, a possibilidade de 

oferecimento de embargos à execução, distribuídos por dependência e 

instruídos com cópias das peças processuais relevantes, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados na forma do art. 231, do Código de Processo Civil 

(art. 915 do CPC).Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o 

depósito de trinta por cento do valor total executado, poderá ser requerido 

o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de 1% ao mês.Fica(m) o(s) 

executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, 

inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras 

penalidades previstas em lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108869 Nr: 1293-55.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. J. DA SILVA SERVIÇOS AGRÍCOLAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ALVES 

MARINO DA SILVA - OAB:5155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Recebo a presente inicial por preencher os requisitos legais previstos no 

artigo 319 e 320 do CPC.

Designe-se audiência de conciliação consoante pauta do Conciliador, a 

realizar-se na Sala do Juizado Especial da comarca, observando-se o 

disposto no art. 334 do CPC.

 Cite-se e intime-se a parte Ré para comparecer a audiência designada. O 

prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência (art. 335, inciso I, do CPC). A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial.

 Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, do CPC). As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados.

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: 

I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108868 Nr: 1292-70.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ALVES 

MARINO DA SILVA - OAB:5155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Recebo a presente inicial por preencher os requisitos legais previstos no 

artigo 319 e 320 do CPC.

Designe-se audiência de conciliação consoante pauta do Conciliador, a 

realizar-se na Sala do Juizado Especial da comarca, observando-se o 

disposto no art. 334 do CPC.

 Cite-se e intime-se a parte Ré para comparecer a audiência designada. O 

prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência (art. 335, inciso I, do CPC). A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial.

 Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, do CPC). As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados.

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: 

I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108742 Nr: 1216-46.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANA TAMARA RODRIGUES MAAS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ALVES 

MARINO DA SILVA - OAB:5155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Recebo a presente inicial por preencher os requisitos legais previstos no 

artigo 319 e 320 do CPC.

Designe-se audiência de conciliação consoante pauta do Conciliador, a 

realizar-se na Sala do Juizado Especial da comarca, observando-se o 

disposto no art. 334 do CPC.

 Cite-se e intime-se a parte Ré para comparecer a audiência designada. O 

prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência (art. 335, inciso I, do CPC). A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial.

 Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, do CPC). As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados.

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: 

I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-32.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BALBINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação, na sede deste Juízo, na data de 21 de maio de 

2018 às 15h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-17.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO MARQUES FEITOZA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação, na sede deste Juízo, na data de 21 de maio de 

2018 às 15h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-02.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE CAMPOS AGUILHERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação, na sede deste Juízo, na data de 21 de maio de 

2018 às 16h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-84.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE CAMPOS AGUILHERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação, na sede deste Juízo, na data de 21 de maio de 

2018 às 16h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-69.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMARA PEIXE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação, na sede deste Juízo, na data de 21 de maio de 

2018 às 16h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-54.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação, na sede deste Juízo, na data de 21 de maio de 

2018 às 17h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-39.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA D ARC DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação, na sede deste Juizado Especial, na data de 22 

de maio de 2018 às 13h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-24.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação, na sede deste Juizado Especial, na data de 22 

de maio de 2018 às 13h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-09.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

DARLES DE SOUSA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação, na sede deste Juizado Especial, na data de 22 

de maio de 2018 às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-91.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação, na sede deste Juizado Especial, na data de 15 

de maio de 2018 às 15h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-76.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

DILENE VIEIRA DOS SANTOS XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação, na sede deste Juizado Especial, na data de 15 

de maio de 2018 às 15h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-61.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação, na sede deste Juizado Especial, na data de 22 

de maio de 2018 às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-46.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação, na sede deste Juizado Especial, na data de 22 

de maio de 2018 às 14h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-31.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA RODRIGUES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação, na sede deste Juizado Especial, na data de 22 

de maio de 2018 às 14h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-16.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação, na sede deste Juizado Especial, na data de 22 

de maio de 2018 às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-98.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação, na sede deste Juizado Especial, na data de 22 

de maio de 2018 às 15h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-83.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI ANICETO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação, na sede deste Juizado Especial, na data de 22 

de maio de 2018 às 15h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-68.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO JOSE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação, na sede deste Juizado Especial, na data de 22 

de maio de 2018 às 16h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-53.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ERASMO CARLOS OLVEIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação, na sede deste Juizado Especial, na data de 22 

de maio de 2018 às 16h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-38.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

EDGERSON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação, na sede deste Juizado Especial, na data de 22 

de maio de 2018 às 16h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000130-23.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI BATEZ DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação, na sede deste Juizado Especial, na data de 22 

de maio de 2018 às 17h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-08.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

RHAYANE KELLY SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação, na sede deste Juizado Especial, na data de 28 

de maio de 2018 às 13h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-90.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

RHAYANE KELLY SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação, na sede deste Juizado Especial, na data de 28 

de maio de 2018 às 13h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-75.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação, na sede deste Juizado Especial, na data de 28 

de maio de 2018 às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-60.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação, na sede deste Juizado Especial, na data de 28 

de maio de 2018 às 14h00min.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10721 Nr: 346-31.2010.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarez de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 Vistos, etc. Aguarde-se a devolução das cartas precatórias encaminhas 

para inquirição da vítima Maria Sonia Francolino Von Dentz, bem como 

para o interrogatório do acusado. Com o aporte das referentes missivas 

devidamente cumpridas, abra-se vista às partes para apresentação de 

Memoriais Finais, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, iniciando pela 

acusação, e, após, ao advogado de defesa, Dr. Agnaldo Valdir Pires. 

Após, conclusos para prolação de sentença. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilos. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26582 Nr: 115-57.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lúcia Moreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ezequiel Lopes dos Santos - 

OAB:24.052, Leonardo Dias Ferreira - OAB:9073-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora na pessoa 

de seu advogado, para que compareça a perícia médica que ocorrerá no 

dia 07/05/2018, às 16:00 horas, no endereço: Hospital Municipal de 

Tabaporã/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25150 Nr: 343-66.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Magaiver Baesso dos 

Santos - OAB:21081/MT

 Vistos, etc. Defiro o pedido ministerial, abrindo-se vistas para que no 

prazo de 05 (cinco) dias adite a denuncia ou, apresente os Memoriais 

Finais. Caso seja oferecido aditamento, intime-se o defensor do acusado 

para que se manifeste no prazo de cinco dias, nos termos do art. 384 § 2 

do CPP. Após, conclusos. Em contrário, caso seja apresentado Memoriais 

Finais, intime-se o defensor para que apresente, no prazo de cinco dias, 

seus Memoriais Defensivos, remetendo-se à conclusão para sentença. 

Saem os presentes intimados. Cumpra-se expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilos. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26105 Nr: 1005-30.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTOR BESKOW - 

OAB:MT/16586-B

 Vistos, etc. Preliminarmente, HOMOLOGO a desistência da oitiva da 

testemunha Regina Echagues Samaniego. Certifique à Secretaria quanto à 

devolução da carta precatória encaminhada ao Juízo de Porto dos 

Gaúchos-MT para inquirição da testemunha Lucas Vinicius Farias Silva. 

Com o aporte da referente missiva devidamente cumprida, abra-se vista 

ao acusado para apresentação de Memoriais Finais, considerando que o 

Ministério Público já apresentou os memoriais orais. Após, conclusos. 

Saem os presentes intimados. Cumpra-se expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilos. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29653 Nr: 1880-63.2017.811.0094
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eloir da Silva Conceição Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:MT/10.914-B, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora na pessoa 

de seu advogado, para que compareça a perícia médica que ocorrerá no 

dia 07/05/2018, às 11:00 horas, no endereço: Hospital Municipal de 

Tabaporã/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29853 Nr: 1988-92.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Coimbra dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora na pessoa 

de seu advogado, para que compareça a perícia médica que ocorrerá no 

dia 07/05/2018, às 08:00 horas, no endereço: Hospital Municipal de 

Tabaporã/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28407 Nr: 1167-88.2017.811.0094

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pamplona Comércio de Imóveis e Materiais de 

Construção Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, encaminhei o ofício expedido de fls. 44 , via 

malote digi tal ,  à comarca de Juína-MT .Código de 

rastreabilidade:81120183253962.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26025 Nr: 950-79.2016.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronei Alves dos Santos Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora na pessoa 

de seu advogado, para que compareça a perícia médica que ocorrerá no 

dia08/05/2018, às 09:00 horas, no endereço: Hospital Municipal de 

Tabaporã/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27835 Nr: 859-52.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR ECKARDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA ALESSANDRA ROSSI 

GEGLINI - OAB:MT/10914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora na pessoa 

de seu advogado, para que compareça a perícia médica que ocorrerá no 

dia 07/05/2018, às 15:00 horas, no endereço: Hospital Municipal de 

Tabaporã/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21837 Nr: 1203-72.2013.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Roberto Pulzatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Colméia Indústria e Agropecuária do Norte S/A 

CIAN, Real Brasil Consultoria-PERITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Vietri - 

OAB:183.282/SP, Fábio da Costa Azevedo - OAB:OAB/SP 153.384, 

João Roberto Egydio Piza Fontes - OAB:54.771/SP, José Eduardo 

Berto Galdiano - OAB:220356/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A

 Impulsiono os presentes autos, a fim de intimar as partes na pessoa de 

seus advogados, acerca da perícia designada para o dia 27/04/2018, às 

07:00 horas, conforme petição de fls. 685/687, tendo como ponto de 

encontro entre as partes e o perito a sede do Fórum de Tabaporã.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26650 Nr: 163-16.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DIAS FERREIRA - 

OAB:9.073-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora na pessoa 

de seu advogado, para que compareça a perícia médica que ocorrerá no 

dia 07/05/2018, às 14:00 horas, no endereço: Hospital Municipal de 

Tabaporã/MT.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010065-51.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET OAB - MT6200/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não 

pagamento voluntário determinado por este juízo, cujo Ofício Requisitório 

fora devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação 

legal do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos 

autos, sem, contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 

(sessenta dias), sendo a leitura eletrônica devidamente efetivada, a parte 

exequente pugnou pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual 

suficiente à satisfação do débito exequendo. Nesse cenário, este juízo, ao 

receber o pedido de bloqueio judicial, determinou que a RPV expedida 

neste processo fosse encaminhada ao Departamento responsável para 

que este proceda com a liquidação do valor, considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM. Em referida decisão, este juízo ainda 

consignou que com a respectiva realização da liquidação, iria ser 

realizado diretamente o bloqueio de valores sem a necessidade de nova 

intimação para pagamento da Fazenda Pública. Com o aporte do aludido 

cálculo, foram os autos remetidos à conclusão. Fundamento. Decido. Pois 

bem, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte 

Exequente quanto ao pedido de sequestro, eis que, conforme resta 

devidamente demonstrado nos andamentos eletrônicos registrados nos 

autos, em que pese a concordância da própria Fazenda em relação ao 

débito exequendo, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a 

intimação acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de 
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Pequeno Valor. Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “(...)3. O prazo para pagamento de quantia certa encartada na 

sentença judicial transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno 

Valor, é de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição, por 

ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, sendo certo que, 

desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, 

da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da 

inércia do ente estatal em adimplir voluntariamente a obrigação judicial 

imposta, resta ao Poder Judiciário lançar mão das ferramentas de que 

dispõe para alcançar a satisfação do crédito devido à parte Exequente, na 

esteira do disposto no art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. 

Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em 

julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta 

dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade 

citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal 

ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os 

efeitos do § 3o do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali 

definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de 

precatório, terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a 

competência do Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o 

Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão. (...)” Por fim, insta anotar 

que não assiste razão ao postulado formulado pela parte executada, isto 

porque, a parte se insurge quanto a não expedição da Requisição de 

Pequeno Valor, o que não se sustenta quando analisadas as 

movimentações constantes dos autos. Além de ter sido devidamente 

expedida a RPV, a parte executada foi intimada para pagamento 

voluntário, consoante alhures anotado, deixando transcorrer prazo 

superior ao que lhe assiste para, somente agora, se manifestar, não 

sendo plausível suas alegações. Por fim, reitere-se que o último cálculo 

realizado nos autos tomou por base a própria RPV expedida nos autos, 

fato que corrobora com o indeferimento das teses suscitadas pela parte 

executada em último petitório encartado aos autos. Posto isso, DETERMINO 

a realização de sequestro do montante devido, anotado em cálculo 

elaborado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, 

consoante dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da 

Fazenda Pública. JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de 

bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante 

integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da 

constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente embargos, 

sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o aludido prazo, não 

havendo oposição de embargos, o que deverá ser certificado, tornem os 

autos conclusos para sentença de extinção da execução e consequente 

expedição de alvará judicial em favor da parte exequente. Caso contrário, 

aportando aos autos embargos a penhora, certifique-se a tempestividade 

e intime-se a parte adversa para que, no mesmo prazo, querendo, se 

manifeste quanto as teses defensivas, sob pena de preclusão. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010039-53.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não 

pagamento voluntário determinado por este juízo, cujo Ofício Requisitório 

fora devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação 

legal do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos 

autos, sem, contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 

(sessenta dias), sendo a leitura eletrônica devidamente efetivada, a parte 

exequente pugnou pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual 

suficiente à satisfação do débito exequendo. Nesse cenário, este juízo, ao 

receber o pedido de bloqueio judicial, determinou que a RPV expedida 

neste processo fosse encaminhada ao Departamento responsável para 

que este proceda com a liquidação do valor, considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM. Em referida decisão, este juízo ainda 

consignou que com a respectiva realização da liquidação, iria ser 

realizado diretamente o bloqueio de valores sem a necessidade de nova 

intimação para pagamento da Fazenda Pública. Com o aporte do aludido 

cálculo, foram os autos remetidos à conclusão. Fundamento. Decido. Pois 

bem, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte 

Exequente quanto ao pedido de sequestro, eis que, conforme resta 

devidamente demonstrado nos andamentos eletrônicos registrados nos 

autos, em que pese a concordância da própria Fazenda em relação ao 

débito exequendo, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a 

intimação acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor. Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “(...)3. O prazo para pagamento de quantia certa encartada na 

sentença judicial transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno 

Valor, é de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição, por 

ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, sendo certo que, 

desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, 

da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da 

inércia do ente estatal em adimplir voluntariamente a obrigação judicial 

imposta, resta ao Poder Judiciário lançar mão das ferramentas de que 

dispõe para alcançar a satisfação do crédito devido à parte Exequente, na 

esteira do disposto no art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. 

Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em 

julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta 

dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade 

citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal 

ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os 

efeitos do § 3o do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali 

definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de 

precatório, terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a 

competência do Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o 

Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão. (...)” Por fim, insta anotar 

que não assiste razão ao postulado formulado pela parte executada, isto 

porque, a parte se insurge quanto a não expedição da Requisição de 

Pequeno Valor, o que não se sustenta quando analisadas as 

movimentações constantes dos autos. Além de ter sido devidamente 

expedida a RPV, a parte executada foi intimada para pagamento 

voluntário, consoante alhures anotado, deixando transcorrer prazo 

superior ao que lhe assiste para, somente agora, se manifestar, não 

sendo plausível suas alegações. Por fim, reitere-se que o último cálculo 

realizado nos autos tomou por base a própria RPV expedida nos autos, 

fato que corrobora com o indeferimento das teses suscitadas pela parte 

executada em último petitório encartado aos autos. Posto isso, DETERMINO 

a realização de sequestro do montante devido, anotado em cálculo 

elaborado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, 

consoante dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da 

Fazenda Pública. JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de 

bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante 

integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da 

constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente embargos, 

sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o aludido prazo, não 

havendo oposição de embargos, o que deverá ser certificado, tornem os 

autos conclusos para sentença de extinção da execução e consequente 

expedição de alvará judicial em favor da parte exequente. Caso contrário, 

aportando aos autos embargos a penhora, certifique-se a tempestividade 

e intime-se a parte adversa para que, no mesmo prazo, querendo, se 

manifeste quanto as teses defensivas, sob pena de preclusão. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010170-62.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não 

pagamento voluntário determinado por este juízo, cujo Ofício Requisitório 

fora devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação 

legal do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos 

autos, sem, contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 

(sessenta dias), sendo a leitura eletrônica devidamente efetivada, a parte 

exequente pugnou pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual 

suficiente à satisfação do débito exequendo. Nesse cenário, este juízo, ao 

receber o pedido de bloqueio judicial, determinou que a RPV expedida 

neste processo fosse encaminhada ao Departamento responsável para 

que este proceda com a liquidação do valor, considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM. Em referida decisão, este juízo ainda 

consignou que com a respectiva realização da liquidação, iria ser 

realizado diretamente o bloqueio de valores sem a necessidade de nova 

intimação para pagamento da Fazenda Pública. Com o aporte do aludido 

cálculo, foram os autos remetidos à conclusão. Fundamento. Decido. Pois 

bem, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte 

Exequente quanto ao pedido de sequestro, eis que, conforme resta 

devidamente demonstrado nos andamentos eletrônicos registrados nos 

autos, em que pese a concordância da própria Fazenda em relação ao 

débito exequendo, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a 

intimação acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor. Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “(...)3. O prazo para pagamento de quantia certa encartada na 

sentença judicial transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno 

Valor, é de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição, por 

ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, sendo certo que, 

desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, 

da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da 

inércia do ente estatal em adimplir voluntariamente a obrigação judicial 

imposta, resta ao Poder Judiciário lançar mão das ferramentas de que 

dispõe para alcançar a satisfação do crédito devido à parte Exequente, na 

esteira do disposto no art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. 

Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em 

julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta 

dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade 

citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal 

ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os 

efeitos do § 3o do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali 

definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de 

precatório, terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a 

competência do Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o 

Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão. (...)” Por fim, insta anotar 

que não assiste razão ao postulado formulado pela parte executada, isto 

porque, a parte se insurge quanto a não expedição da Requisição de 

Pequeno Valor, o que não se sustenta quando analisadas as 

movimentações constantes dos autos. Além de ter sido devidamente 

expedida a RPV, a parte executada foi intimada para pagamento 

voluntário, consoante alhures anotado, deixando transcorrer prazo 

superior ao que lhe assiste para, somente agora, se manifestar, não 

sendo plausível suas alegações. Por fim, reitere-se que o último cálculo 

realizado nos autos tomou por base a própria RPV expedida nos autos, 

fato que corrobora com o indeferimento das teses suscitadas pela parte 

executada em último petitório encartado aos autos. Posto isso, DETERMINO 

a realização de sequestro do montante devido, anotado em cálculo 

elaborado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, 

consoante dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da 

Fazenda Pública. JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de 

bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante 

integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da 

constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente embargos, 

sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o aludido prazo, não 

havendo oposição de embargos, o que deverá ser certificado, tornem os 

autos conclusos para sentença de extinção da execução e consequente 

expedição de alvará judicial em favor da parte exequente. Caso contrário, 

aportando aos autos embargos a penhora, certifique-se a tempestividade 

e intime-se a parte adversa para que, no mesmo prazo, querendo, se 

manifeste quanto as teses defensivas, sob pena de preclusão. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010097-56.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT0021081A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não 

pagamento voluntário determinado por este juízo, cujo Ofício Requisitório 

fora devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação 

legal do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos 

autos, sem, contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 

(sessenta dias), sendo a leitura eletrônica devidamente efetivada, a parte 

exequente pugnou pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual 

suficiente à satisfação do débito exequendo. Nesse cenário, este juízo, ao 

receber o pedido de bloqueio judicial, determinou que a RPV expedida 

neste processo fosse encaminhada ao Departamento responsável para 

que este proceda com a liquidação do valor, considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM. Em referida decisão, este juízo ainda 

consignou que com a respectiva realização da liquidação, iria ser 

realizado diretamente o bloqueio de valores sem a necessidade de nova 

intimação para pagamento da Fazenda Pública. Com o aporte do aludido 

cálculo, foram os autos remetidos à conclusão. Fundamento. Decido. Pois 

bem, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte 

Exequente quanto ao pedido de sequestro, eis que, conforme resta 

devidamente demonstrado nos andamentos eletrônicos registrados nos 

autos, em que pese a concordância da própria Fazenda em relação ao 

débito exequendo, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a 

intimação acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor. Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “(...)3. O prazo para pagamento de quantia certa encartada na 

sentença judicial transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno 

Valor, é de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição, por 

ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, sendo certo que, 

desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, 

da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da 

inércia do ente estatal em adimplir voluntariamente a obrigação judicial 

imposta, resta ao Poder Judiciário lançar mão das ferramentas de que 

dispõe para alcançar a satisfação do crédito devido à parte Exequente, na 

esteira do disposto no art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. 

Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em 

julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta 

dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade 

citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal 

ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os 

efeitos do § 3o do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali 

definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de 

precatório, terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a 

competência do Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o 

Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão. (...)” Por fim, insta anotar 

que não assiste razão ao postulado formulado pela parte executada, isto 

porque, a parte se insurge quanto a não expedição da Requisição de 

Pequeno Valor, o que não se sustenta quando analisadas as 

movimentações constantes dos autos. Além de ter sido devidamente 

expedida a RPV, a parte executada foi intimada para pagamento 

voluntário, consoante alhures anotado, deixando transcorrer prazo 

superior ao que lhe assiste para, somente agora, se manifestar, não 

sendo plausível suas alegações. Por fim, reitere-se que o último cálculo 

realizado nos autos tomou por base a própria RPV expedida nos autos, 

fato que corrobora com o indeferimento das teses suscitadas pela parte 

executada em último petitório encartado aos autos. Posto isso, DETERMINO 

a realização de sequestro do montante devido, anotado em cálculo 
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elaborado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, 

consoante dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da 

Fazenda Pública. JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de 

bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante 

integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da 

constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente embargos, 

sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o aludido prazo, não 

havendo oposição de embargos, o que deverá ser certificado, tornem os 

autos conclusos para sentença de extinção da execução e consequente 

expedição de alvará judicial em favor da parte exequente. Caso contrário, 

aportando aos autos embargos a penhora, certifique-se a tempestividade 

e intime-se a parte adversa para que, no mesmo prazo, querendo, se 

manifeste quanto as teses defensivas, sob pena de preclusão. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010145-49.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não 

pagamento voluntário determinado por este juízo, cujo Ofício Requisitório 

fora devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação 

legal do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos 

autos, sem, contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 

(sessenta dias), sendo a leitura eletrônica devidamente efetivada, a parte 

exequente pugnou pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual 

suficiente à satisfação do débito exequendo. Nesse cenário, este juízo, ao 

receber o pedido de bloqueio judicial, determinou que a RPV expedida 

neste processo fosse encaminhada ao Departamento responsável para 

que este proceda com a liquidação do valor, considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM. Em referida decisão, este juízo ainda 

consignou que com a respectiva realização da liquidação, iria ser 

realizado diretamente o bloqueio de valores sem a necessidade de nova 

intimação para pagamento da Fazenda Pública. Com o aporte do aludido 

cálculo, foram os autos remetidos à conclusão. Fundamento. Decido. Pois 

bem, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte 

Exequente quanto ao pedido de sequestro, eis que, conforme resta 

devidamente demonstrado nos andamentos eletrônicos registrados nos 

autos, em que pese a concordância da própria Fazenda em relação ao 

débito exequendo, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a 

intimação acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor. Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “(...)3. O prazo para pagamento de quantia certa encartada na 

sentença judicial transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno 

Valor, é de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição, por 

ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, sendo certo que, 

desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, 

da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da 

inércia do ente estatal em adimplir voluntariamente a obrigação judicial 

imposta, resta ao Poder Judiciário lançar mão das ferramentas de que 

dispõe para alcançar a satisfação do crédito devido à parte Exequente, na 

esteira do disposto no art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. 

Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em 

julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta 

dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade 

citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal 

ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os 

efeitos do § 3o do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali 

definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de 

precatório, terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a 

competência do Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o 

Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão. (...)” Por fim, insta anotar 

que não assiste razão ao postulado formulado pela parte executada, isto 

porque, a parte se insurge quanto a não expedição da Requisição de 

Pequeno Valor, o que não se sustenta quando analisadas as 

movimentações constantes dos autos. Além de ter sido devidamente 

expedida a RPV, a parte executada foi intimada para pagamento 

voluntário, consoante alhures anotado, deixando transcorrer prazo 

superior ao que lhe assiste para, somente agora, se manifestar, não 

sendo plausível suas alegações. Por fim, reitere-se que o último cálculo 

realizado nos autos tomou por base a própria RPV expedida nos autos, 

fato que corrobora com o indeferimento das teses suscitadas pela parte 

executada em último petitório encartado aos autos. Posto isso, DETERMINO 

a realização de sequestro do montante devido, anotado em cálculo 

elaborado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, 

consoante dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da 

Fazenda Pública. JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de 

bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante 

integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da 

constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente embargos, 

sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o aludido prazo, não 

havendo oposição de embargos, o que deverá ser certificado, tornem os 

autos conclusos para sentença de extinção da execução e consequente 

expedição de alvará judicial em favor da parte exequente. Caso contrário, 

aportando aos autos embargos a penhora, certifique-se a tempestividade 

e intime-se a parte adversa para que, no mesmo prazo, querendo, se 

manifeste quanto as teses defensivas, sob pena de preclusão. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010101-30.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não 

pagamento voluntário determinado por este juízo, cujo Ofício Requisitório 

fora devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação 

legal do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos 

autos, sem, contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 

(sessenta dias), sendo a leitura eletrônica devidamente efetivada, a parte 

exequente pugnou pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual 

suficiente à satisfação do débito exequendo. Nesse cenário, este juízo, ao 

receber o pedido de bloqueio judicial, determinou que a RPV expedida 

neste processo fosse encaminhada ao Departamento responsável para 

que este proceda com a liquidação do valor, considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM. Em referida decisão, este juízo ainda 

consignou que com a respectiva realização da liquidação, iria ser 

realizado diretamente o bloqueio de valores sem a necessidade de nova 

intimação para pagamento da Fazenda Pública. Com o aporte do aludido 

cálculo, foram os autos remetidos à conclusão. Fundamento. Decido. Pois 

bem, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte 

Exequente quanto ao pedido de sequestro, eis que, conforme resta 

devidamente demonstrado nos andamentos eletrônicos registrados nos 

autos, em que pese a concordância da própria Fazenda em relação ao 

débito exequendo, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a 

intimação acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor. Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “(...)3. O prazo para pagamento de quantia certa encartada na 

sentença judicial transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno 

Valor, é de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição, por 

ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, sendo certo que, 

desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, 

da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da 

inércia do ente estatal em adimplir voluntariamente a obrigação judicial 

imposta, resta ao Poder Judiciário lançar mão das ferramentas de que 

dispõe para alcançar a satisfação do crédito devido à parte Exequente, na 
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esteira do disposto no art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. 

Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em 

julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta 

dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade 

citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal 

ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os 

efeitos do § 3o do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali 

definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de 

precatório, terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a 

competência do Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o 

Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão. (...)” Por fim, insta anotar 

que não assiste razão ao postulado formulado pela parte executada, isto 

porque, a parte se insurge quanto a não expedição da Requisição de 

Pequeno Valor, o que não se sustenta quando analisadas as 

movimentações constantes dos autos. Além de ter sido devidamente 

expedida a RPV, a parte executada foi intimada para pagamento 

voluntário, consoante alhures anotado, deixando transcorrer prazo 

superior ao que lhe assiste para, somente agora, se manifestar, não 

sendo plausível suas alegações. Por fim, reitere-se que o último cálculo 

realizado nos autos tomou por base a própria RPV expedida nos autos, 

fato que corrobora com o indeferimento das teses suscitadas pela parte 

executada em último petitório encartado aos autos. Posto isso, DETERMINO 

a realização de sequestro do montante devido, anotado em cálculo 

elaborado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, 

consoante dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da 

Fazenda Pública. JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de 

bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante 

integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da 

constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente embargos, 

sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o aludido prazo, não 

havendo oposição de embargos, o que deverá ser certificado, tornem os 

autos conclusos para sentença de extinção da execução e consequente 

expedição de alvará judicial em favor da parte exequente. Caso contrário, 

aportando aos autos embargos a penhora, certifique-se a tempestividade 

e intime-se a parte adversa para que, no mesmo prazo, querendo, se 

manifeste quanto as teses defensivas, sob pena de preclusão. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010068-06.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET OAB - MT6200/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não 

pagamento voluntário determinado por este juízo, cujo Ofício Requisitório 

fora devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação 

legal do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos 

autos, sem, contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 

(sessenta dias), sendo a leitura eletrônica devidamente efetivada, a parte 

exequente pugnou pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual 

suficiente à satisfação do débito exequendo. Nesse cenário, este juízo, ao 

receber o pedido de bloqueio judicial, determinou que a RPV expedida 

neste processo fosse encaminhada ao Departamento responsável para 

que este proceda com a liquidação do valor, considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM. Em referida decisão, este juízo ainda 

consignou que com a respectiva realização da liquidação, iria ser 

realizado diretamente o bloqueio de valores sem a necessidade de nova 

intimação para pagamento da Fazenda Pública. Com o aporte do aludido 

cálculo, foram os autos remetidos à conclusão. Fundamento. Decido. Pois 

bem, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte 

Exequente quanto ao pedido de sequestro, eis que, conforme resta 

devidamente demonstrado nos andamentos eletrônicos registrados nos 

autos, em que pese a concordância da própria Fazenda em relação ao 

débito exequendo, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a 

intimação acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor. Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “(...)3. O prazo para pagamento de quantia certa encartada na 

sentença judicial transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno 

Valor, é de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição, por 

ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, sendo certo que, 

desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, 

da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da 

inércia do ente estatal em adimplir voluntariamente a obrigação judicial 

imposta, resta ao Poder Judiciário lançar mão das ferramentas de que 

dispõe para alcançar a satisfação do crédito devido à parte Exequente, na 

esteira do disposto no art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. 

Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em 

julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta 

dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade 

citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal 

ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os 

efeitos do § 3o do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali 

definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de 

precatório, terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a 

competência do Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o 

Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão. (...)” Por fim, insta anotar 

que não assiste razão ao postulado formulado pela parte executada, isto 

porque, a parte se insurge quanto a não expedição da Requisição de 

Pequeno Valor, o que não se sustenta quando analisadas as 

movimentações constantes dos autos. Além de ter sido devidamente 

expedida a RPV, a parte executada foi intimada para pagamento 

voluntário, consoante alhures anotado, deixando transcorrer prazo 

superior ao que lhe assiste para, somente agora, se manifestar, não 

sendo plausível suas alegações. Por fim, reitere-se que o último cálculo 

realizado nos autos tomou por base a própria RPV expedida nos autos, 

fato que corrobora com o indeferimento das teses suscitadas pela parte 

executada em último petitório encartado aos autos. Posto isso, DETERMINO 

a realização de sequestro do montante devido, anotado em cálculo 

elaborado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, 

consoante dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da 

Fazenda Pública. JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de 

bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante 

integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da 

constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente embargos, 

sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o aludido prazo, não 

havendo oposição de embargos, o que deverá ser certificado, tornem os 

autos conclusos para sentença de extinção da execução e consequente 

expedição de alvará judicial em favor da parte exequente. Caso contrário, 

aportando aos autos embargos a penhora, certifique-se a tempestividade 

e intime-se a parte adversa para que, no mesmo prazo, querendo, se 

manifeste quanto as teses defensivas, sob pena de preclusão. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010042-08.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não 

pagamento voluntário determinado por este juízo, cujo Ofício Requisitório 

fora devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação 

legal do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos 

autos, sem, contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 

(sessenta dias), sendo a leitura eletrônica devidamente efetivada, a parte 

exequente pugnou pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual 

suficiente à satisfação do débito exequendo. Nesse cenário, este juízo, ao 

receber o pedido de bloqueio judicial, determinou que a RPV expedida 

neste processo fosse encaminhada ao Departamento responsável para 
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que este proceda com a liquidação do valor, considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM. Em referida decisão, este juízo ainda 

consignou que com a respectiva realização da liquidação, iria ser 

realizado diretamente o bloqueio de valores sem a necessidade de nova 

intimação para pagamento da Fazenda Pública. Com o aporte do aludido 

cálculo, foram os autos remetidos à conclusão. Fundamento. Decido. Pois 

bem, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte 

Exequente quanto ao pedido de sequestro, eis que, conforme resta 

devidamente demonstrado nos andamentos eletrônicos registrados nos 

autos, em que pese a concordância da própria Fazenda em relação ao 

débito exequendo, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a 

intimação acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor. Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “(...)3. O prazo para pagamento de quantia certa encartada na 

sentença judicial transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno 

Valor, é de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição, por 

ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, sendo certo que, 

desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, 

da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da 

inércia do ente estatal em adimplir voluntariamente a obrigação judicial 

imposta, resta ao Poder Judiciário lançar mão das ferramentas de que 

dispõe para alcançar a satisfação do crédito devido à parte Exequente, na 

esteira do disposto no art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. 

Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em 

julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta 

dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade 

citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal 

ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os 

efeitos do § 3o do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali 

definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de 

precatório, terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a 

competência do Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o 

Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão. (...)” Por fim, insta anotar 

que não assiste razão ao postulado formulado pela parte executada, isto 

porque, a parte se insurge quanto a não expedição da Requisição de 

Pequeno Valor, o que não se sustenta quando analisadas as 

movimentações constantes dos autos. Além de ter sido devidamente 

expedida a RPV, a parte executada foi intimada para pagamento 

voluntário, consoante alhures anotado, deixando transcorrer prazo 

superior ao que lhe assiste para, somente agora, se manifestar, não 

sendo plausível suas alegações. Por fim, reitere-se que o último cálculo 

realizado nos autos tomou por base a própria RPV expedida nos autos, 

fato que corrobora com o indeferimento das teses suscitadas pela parte 

executada em último petitório encartado aos autos. Posto isso, DETERMINO 

a realização de sequestro do montante devido, anotado em cálculo 

elaborado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, 

consoante dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da 

Fazenda Pública. JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de 

bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante 

integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da 

constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente embargos, 

sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o aludido prazo, não 

havendo oposição de embargos, o que deverá ser certificado, tornem os 

autos conclusos para sentença de extinção da execução e consequente 

expedição de alvará judicial em favor da parte exequente. Caso contrário, 

aportando aos autos embargos a penhora, certifique-se a tempestividade 

e intime-se a parte adversa para que, no mesmo prazo, querendo, se 

manifeste quanto as teses defensivas, sob pena de preclusão. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010060-29.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não 

pagamento voluntário determinado por este juízo, cujo Ofício Requisitório 

fora devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação 

legal do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos 

autos, sem, contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 

(sessenta dias), sendo a leitura eletrônica devidamente efetivada, a parte 

exequente pugnou pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual 

suficiente à satisfação do débito exequendo. Nesse cenário, este juízo, ao 

receber o pedido de bloqueio judicial, determinou que a RPV expedida 

neste processo fosse encaminhada ao Departamento responsável para 

que este proceda com a liquidação do valor, considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM. Em referida decisão, este juízo ainda 

consignou que com a respectiva realização da liquidação, iria ser 

realizado diretamente o bloqueio de valores sem a necessidade de nova 

intimação para pagamento da Fazenda Pública. Com o aporte do aludido 

cálculo, foram os autos remetidos à conclusão. Fundamento. Decido. Pois 

bem, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte 

Exequente quanto ao pedido de sequestro, eis que, conforme resta 

devidamente demonstrado nos andamentos eletrônicos registrados nos 

autos, em que pese a concordância da própria Fazenda em relação ao 

débito exequendo, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a 

intimação acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor. Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “(...)3. O prazo para pagamento de quantia certa encartada na 

sentença judicial transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno 

Valor, é de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição, por 

ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, sendo certo que, 

desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, 

da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da 

inércia do ente estatal em adimplir voluntariamente a obrigação judicial 

imposta, resta ao Poder Judiciário lançar mão das ferramentas de que 

dispõe para alcançar a satisfação do crédito devido à parte Exequente, na 

esteira do disposto no art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. 

Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em 

julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta 

dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade 

citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal 

ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os 

efeitos do § 3o do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali 

definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de 

precatório, terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a 

competência do Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o 

Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão. (...)” Por fim, insta anotar 

que não assiste razão ao postulado formulado pela parte executada, isto 

porque, a parte se insurge quanto a não expedição da Requisição de 

Pequeno Valor, o que não se sustenta quando analisadas as 

movimentações constantes dos autos. Além de ter sido devidamente 

expedida a RPV, a parte executada foi intimada para pagamento 

voluntário, consoante alhures anotado, deixando transcorrer prazo 

superior ao que lhe assiste para, somente agora, se manifestar, não 

sendo plausível suas alegações. Por fim, reitere-se que o último cálculo 

realizado nos autos tomou por base a própria RPV expedida nos autos, 

fato que corrobora com o indeferimento das teses suscitadas pela parte 

executada em último petitório encartado aos autos. Posto isso, DETERMINO 

a realização de sequestro do montante devido, anotado em cálculo 

elaborado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, 

consoante dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da 

Fazenda Pública. JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de 

bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante 

integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da 

constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente embargos, 

sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o aludido prazo, não 

havendo oposição de embargos, o que deverá ser certificado, tornem os 

autos conclusos para sentença de extinção da execução e consequente 

expedição de alvará judicial em favor da parte exequente. Caso contrário, 

aportando aos autos embargos a penhora, certifique-se a tempestividade 
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e intime-se a parte adversa para que, no mesmo prazo, querendo, se 

manifeste quanto as teses defensivas, sob pena de preclusão. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010070-73.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não 

pagamento voluntário determinado por este juízo, cujo Ofício Requisitório 

fora devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação 

legal do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos 

autos, sem, contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 

(sessenta dias), sendo a leitura eletrônica devidamente efetivada, a parte 

exequente pugnou pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual 

suficiente à satisfação do débito exequendo. Nesse cenário, este juízo, ao 

receber o pedido de bloqueio judicial, determinou que a RPV expedida 

neste processo fosse encaminhada ao Departamento responsável para 

que este proceda com a liquidação do valor, considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM. Em referida decisão, este juízo ainda 

consignou que com a respectiva realização da liquidação, iria ser 

realizado diretamente o bloqueio de valores sem a necessidade de nova 

intimação para pagamento da Fazenda Pública. Com o aporte do aludido 

cálculo, foram os autos remetidos à conclusão. Fundamento. Decido. Pois 

bem, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte 

Exequente quanto ao pedido de sequestro, eis que, conforme resta 

devidamente demonstrado nos andamentos eletrônicos registrados nos 

autos, em que pese a concordância da própria Fazenda em relação ao 

débito exequendo, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a 

intimação acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor. Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “(...)3. O prazo para pagamento de quantia certa encartada na 

sentença judicial transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno 

Valor, é de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição, por 

ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, sendo certo que, 

desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, 

da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da 

inércia do ente estatal em adimplir voluntariamente a obrigação judicial 

imposta, resta ao Poder Judiciário lançar mão das ferramentas de que 

dispõe para alcançar a satisfação do crédito devido à parte Exequente, na 

esteira do disposto no art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. 

Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em 

julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta 

dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade 

citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal 

ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os 

efeitos do § 3o do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali 

definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de 

precatório, terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a 

competência do Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o 

Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão. (...)” Por fim, insta anotar 

que não assiste razão ao postulado formulado pela parte executada, isto 

porque, a parte se insurge quanto a não expedição da Requisição de 

Pequeno Valor, o que não se sustenta quando analisadas as 

movimentações constantes dos autos. Além de ter sido devidamente 

expedida a RPV, a parte executada foi intimada para pagamento 

voluntário, consoante alhures anotado, deixando transcorrer prazo 

superior ao que lhe assiste para, somente agora, se manifestar, não 

sendo plausível suas alegações. Por fim, reitere-se que o último cálculo 

realizado nos autos tomou por base a própria RPV expedida nos autos, 

fato que corrobora com o indeferimento das teses suscitadas pela parte 

executada em último petitório encartado aos autos. Posto isso, DETERMINO 

a realização de sequestro do montante devido, anotado em cálculo 

elaborado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, 

consoante dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da 

Fazenda Pública. JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de 

bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante 

integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da 

constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente embargos, 

sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o aludido prazo, não 

havendo oposição de embargos, o que deverá ser certificado, tornem os 

autos conclusos para sentença de extinção da execução e consequente 

expedição de alvará judicial em favor da parte exequente. Caso contrário, 

aportando aos autos embargos a penhora, certifique-se a tempestividade 

e intime-se a parte adversa para que, no mesmo prazo, querendo, se 

manifeste quanto as teses defensivas, sob pena de preclusão. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010073-62.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não 

pagamento voluntário determinado por este juízo, cujo Ofício Requisitório 

fora devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação 

legal do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos 

autos, sem, contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 

(sessenta dias), sendo a leitura eletrônica devidamente efetivada, a parte 

exequente pugnou pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual 

suficiente à satisfação do débito exequendo. Nesse cenário, este juízo, ao 

receber o pedido de bloqueio judicial, determinou que a RPV expedida 

neste processo fosse encaminhada ao Departamento responsável para 

que este proceda com a liquidação do valor, considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM. Em referida decisão, este juízo ainda 

consignou que com a respectiva realização da liquidação, iria ser 

realizado diretamente o bloqueio de valores sem a necessidade de nova 

intimação para pagamento da Fazenda Pública. Com o aporte do aludido 

cálculo, foram os autos remetidos à conclusão. Fundamento. Decido. Pois 

bem, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte 

Exequente quanto ao pedido de sequestro, eis que, conforme resta 

devidamente demonstrado nos andamentos eletrônicos registrados nos 

autos, em que pese a concordância da própria Fazenda em relação ao 

débito exequendo, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a 

intimação acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor. Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “(...)3. O prazo para pagamento de quantia certa encartada na 

sentença judicial transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno 

Valor, é de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição, por 

ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, sendo certo que, 

desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, 

da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da 

inércia do ente estatal em adimplir voluntariamente a obrigação judicial 

imposta, resta ao Poder Judiciário lançar mão das ferramentas de que 

dispõe para alcançar a satisfação do crédito devido à parte Exequente, na 

esteira do disposto no art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. 

Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em 

julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta 

dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade 

citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal 

ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os 

efeitos do § 3o do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali 

definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de 

precatório, terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a 

competência do Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o 

Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão. (...)” Por fim, insta anotar 
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que não assiste razão ao postulado formulado pela parte executada, isto 

porque, a parte se insurge quanto a não expedição da Requisição de 

Pequeno Valor, o que não se sustenta quando analisadas as 

movimentações constantes dos autos. Além de ter sido devidamente 

expedida a RPV, a parte executada foi intimada para pagamento 

voluntário, consoante alhures anotado, deixando transcorrer prazo 

superior ao que lhe assiste para, somente agora, se manifestar, não 

sendo plausível suas alegações. Por fim, reitere-se que o último cálculo 

realizado nos autos tomou por base a própria RPV expedida nos autos, 

fato que corrobora com o indeferimento das teses suscitadas pela parte 

executada em último petitório encartado aos autos. Posto isso, DETERMINO 

a realização de sequestro do montante devido, anotado em cálculo 

elaborado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, 

consoante dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da 

Fazenda Pública. JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de 

bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante 

integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da 

constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente embargos, 

sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o aludido prazo, não 

havendo oposição de embargos, o que deverá ser certificado, tornem os 

autos conclusos para sentença de extinção da execução e consequente 

expedição de alvará judicial em favor da parte exequente. Caso contrário, 

aportando aos autos embargos a penhora, certifique-se a tempestividade 

e intime-se a parte adversa para que, no mesmo prazo, querendo, se 

manifeste quanto as teses defensivas, sob pena de preclusão. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010072-43.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não 

pagamento voluntário determinado por este juízo, cujo Ofício Requisitório 

fora devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação 

legal do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos 

autos, sem, contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 

(sessenta dias), sendo a leitura eletrônica devidamente efetivada, a parte 

exequente pugnou pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual 

suficiente à satisfação do débito exequendo. Nesse cenário, este juízo, ao 

receber o pedido de bloqueio judicial, determinou que a RPV expedida 

neste processo fosse encaminhada ao Departamento responsável para 

que este proceda com a liquidação do valor, considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM. Em referida decisão, este juízo ainda 

consignou que com a respectiva realização da liquidação, iria ser 

realizado diretamente o bloqueio de valores sem a necessidade de nova 

intimação para pagamento da Fazenda Pública. Com o aporte do aludido 

cálculo, foram os autos remetidos à conclusão. Fundamento. Decido. Pois 

bem, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte 

Exequente quanto ao pedido de sequestro, eis que, conforme resta 

devidamente demonstrado nos andamentos eletrônicos registrados nos 

autos, em que pese a concordância da própria Fazenda em relação ao 

débito exequendo, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a 

intimação acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor. Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “(...)3. O prazo para pagamento de quantia certa encartada na 

sentença judicial transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno 

Valor, é de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição, por 

ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, sendo certo que, 

desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, 

da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da 

inércia do ente estatal em adimplir voluntariamente a obrigação judicial 

imposta, resta ao Poder Judiciário lançar mão das ferramentas de que 

dispõe para alcançar a satisfação do crédito devido à parte Exequente, na 

esteira do disposto no art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. 

Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em 

julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta 

dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade 

citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal 

ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os 

efeitos do § 3o do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali 

definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de 

precatório, terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a 

competência do Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o 

Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão. (...)” Por fim, insta anotar 

que não assiste razão ao postulado formulado pela parte executada, isto 

porque, a parte se insurge quanto a não expedição da Requisição de 

Pequeno Valor, o que não se sustenta quando analisadas as 

movimentações constantes dos autos. Além de ter sido devidamente 

expedida a RPV, a parte executada foi intimada para pagamento 

voluntário, consoante alhures anotado, deixando transcorrer prazo 

superior ao que lhe assiste para, somente agora, se manifestar, não 

sendo plausível suas alegações. Por fim, reitere-se que o último cálculo 

realizado nos autos tomou por base a própria RPV expedida nos autos, 

fato que corrobora com o indeferimento das teses suscitadas pela parte 

executada em último petitório encartado aos autos. Posto isso, DETERMINO 

a realização de sequestro do montante devido, anotado em cálculo 

elaborado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, 

consoante dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da 

Fazenda Pública. JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de 

bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante 

integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da 

constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente embargos, 

sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o aludido prazo, não 

havendo oposição de embargos, o que deverá ser certificado, tornem os 

autos conclusos para sentença de extinção da execução e consequente 

expedição de alvará judicial em favor da parte exequente. Caso contrário, 

aportando aos autos embargos a penhora, certifique-se a tempestividade 

e intime-se a parte adversa para que, no mesmo prazo, querendo, se 

manifeste quanto as teses defensivas, sob pena de preclusão. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010063-81.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não 

pagamento voluntário determinado por este juízo, cujo Ofício Requisitório 

fora devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação 

legal do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos 

autos, sem, contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 

(sessenta dias), sendo a leitura eletrônica devidamente efetivada, a parte 

exequente pugnou pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual 

suficiente à satisfação do débito exequendo. Nesse cenário, este juízo, ao 

receber o pedido de bloqueio judicial, determinou que a RPV expedida 

neste processo fosse encaminhada ao Departamento responsável para 

que este proceda com a liquidação do valor, considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM. Em referida decisão, este juízo ainda 

consignou que com a respectiva realização da liquidação, iria ser 

realizado diretamente o bloqueio de valores sem a necessidade de nova 

intimação para pagamento da Fazenda Pública. Com o aporte do aludido 

cálculo, foram os autos remetidos à conclusão. Fundamento. Decido. Pois 

bem, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte 

Exequente quanto ao pedido de sequestro, eis que, conforme resta 

devidamente demonstrado nos andamentos eletrônicos registrados nos 

autos, em que pese a concordância da própria Fazenda em relação ao 

débito exequendo, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a 

intimação acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de 
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Pequeno Valor. Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “(...)3. O prazo para pagamento de quantia certa encartada na 

sentença judicial transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno 

Valor, é de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição, por 

ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, sendo certo que, 

desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, 

da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da 

inércia do ente estatal em adimplir voluntariamente a obrigação judicial 

imposta, resta ao Poder Judiciário lançar mão das ferramentas de que 

dispõe para alcançar a satisfação do crédito devido à parte Exequente, na 

esteira do disposto no art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. 

Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em 

julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta 

dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade 

citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal 

ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os 

efeitos do § 3o do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali 

definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de 

precatório, terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a 

competência do Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o 

Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão. (...)” Por fim, insta anotar 

que não assiste razão ao postulado formulado pela parte executada, isto 

porque, a parte se insurge quanto a não expedição da Requisição de 

Pequeno Valor, o que não se sustenta quando analisadas as 

movimentações constantes dos autos. Além de ter sido devidamente 

expedida a RPV, a parte executada foi intimada para pagamento 

voluntário, consoante alhures anotado, deixando transcorrer prazo 

superior ao que lhe assiste para, somente agora, se manifestar, não 

sendo plausível suas alegações. Por fim, reitere-se que o último cálculo 

realizado nos autos tomou por base a própria RPV expedida nos autos, 

fato que corrobora com o indeferimento das teses suscitadas pela parte 

executada em último petitório encartado aos autos. Posto isso, DETERMINO 

a realização de sequestro do montante devido, anotado em cálculo 

elaborado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, 

consoante dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da 

Fazenda Pública. JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de 

bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante 

integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da 

constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente embargos, 

sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o aludido prazo, não 

havendo oposição de embargos, o que deverá ser certificado, tornem os 

autos conclusos para sentença de extinção da execução e consequente 

expedição de alvará judicial em favor da parte exequente. Caso contrário, 

aportando aos autos embargos a penhora, certifique-se a tempestividade 

e intime-se a parte adversa para que, no mesmo prazo, querendo, se 

manifeste quanto as teses defensivas, sob pena de preclusão. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010094-04.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não 

pagamento voluntário determinado por este juízo, cujo Ofício Requisitório 

fora devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação 

legal do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos 

autos, sem, contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 

(sessenta dias), sendo a leitura eletrônica devidamente efetivada, a parte 

exequente pugnou pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual 

suficiente à satisfação do débito exequendo. Nesse cenário, este juízo, ao 

receber o pedido de bloqueio judicial, determinou que a RPV expedida 

neste processo fosse encaminhada ao Departamento responsável para 

que este proceda com a liquidação do valor, considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM. Em referida decisão, este juízo ainda 

consignou que com a respectiva realização da liquidação, iria ser 

realizado diretamente o bloqueio de valores sem a necessidade de nova 

intimação para pagamento da Fazenda Pública. Com o aporte do aludido 

cálculo, foram os autos remetidos à conclusão. Fundamento. Decido. Pois 

bem, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte 

Exequente quanto ao pedido de sequestro, eis que, conforme resta 

devidamente demonstrado nos andamentos eletrônicos registrados nos 

autos, em que pese a concordância da própria Fazenda em relação ao 

débito exequendo, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a 

intimação acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor. Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “(...)3. O prazo para pagamento de quantia certa encartada na 

sentença judicial transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno 

Valor, é de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição, por 

ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, sendo certo que, 

desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, 

da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da 

inércia do ente estatal em adimplir voluntariamente a obrigação judicial 

imposta, resta ao Poder Judiciário lançar mão das ferramentas de que 

dispõe para alcançar a satisfação do crédito devido à parte Exequente, na 

esteira do disposto no art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. 

Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em 

julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta 

dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade 

citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal 

ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os 

efeitos do § 3o do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali 

definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de 

precatório, terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a 

competência do Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o 

Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão. (...)” Por fim, insta anotar 

que não assiste razão ao postulado formulado pela parte executada, isto 

porque, a parte se insurge quanto a não expedição da Requisição de 

Pequeno Valor, o que não se sustenta quando analisadas as 

movimentações constantes dos autos. Além de ter sido devidamente 

expedida a RPV, a parte executada foi intimada para pagamento 

voluntário, consoante alhures anotado, deixando transcorrer prazo 

superior ao que lhe assiste para, somente agora, se manifestar, não 

sendo plausível suas alegações. Por fim, reitere-se que o último cálculo 

realizado nos autos tomou por base a própria RPV expedida nos autos, 

fato que corrobora com o indeferimento das teses suscitadas pela parte 

executada em último petitório encartado aos autos. Posto isso, DETERMINO 

a realização de sequestro do montante devido, anotado em cálculo 

elaborado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, 

consoante dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da 

Fazenda Pública. JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de 

bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante 

integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da 

constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente embargos, 

sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o aludido prazo, não 

havendo oposição de embargos, o que deverá ser certificado, tornem os 

autos conclusos para sentença de extinção da execução e consequente 

expedição de alvará judicial em favor da parte exequente. Caso contrário, 

aportando aos autos embargos a penhora, certifique-se a tempestividade 

e intime-se a parte adversa para que, no mesmo prazo, querendo, se 

manifeste quanto as teses defensivas, sob pena de preclusão. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010067-21.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET OAB - MT6200/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não 

pagamento voluntário determinado por este juízo, cujo Ofício Requisitório 

fora devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação 

legal do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos 

autos, sem, contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 

(sessenta dias), sendo a leitura eletrônica devidamente efetivada, a parte 

exequente pugnou pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual 

suficiente à satisfação do débito exequendo. Nesse cenário, este juízo, ao 

receber o pedido de bloqueio judicial, determinou que a RPV expedida 

neste processo fosse encaminhada ao Departamento responsável para 

que este proceda com a liquidação do valor, considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM. Em referida decisão, este juízo ainda 

consignou que com a respectiva realização da liquidação, iria ser 

realizado diretamente o bloqueio de valores sem a necessidade de nova 

intimação para pagamento da Fazenda Pública. Com o aporte do aludido 

cálculo, foram os autos remetidos à conclusão. Fundamento. Decido. Pois 

bem, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte 

Exequente quanto ao pedido de sequestro, eis que, conforme resta 

devidamente demonstrado nos andamentos eletrônicos registrados nos 

autos, em que pese a concordância da própria Fazenda em relação ao 

débito exequendo, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a 

intimação acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor. Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “(...)3. O prazo para pagamento de quantia certa encartada na 

sentença judicial transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno 

Valor, é de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição, por 

ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, sendo certo que, 

desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, 

da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da 

inércia do ente estatal em adimplir voluntariamente a obrigação judicial 

imposta, resta ao Poder Judiciário lançar mão das ferramentas de que 

dispõe para alcançar a satisfação do crédito devido à parte Exequente, na 

esteira do disposto no art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. 

Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em 

julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta 

dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade 

citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal 

ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os 

efeitos do § 3o do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali 

definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de 

precatório, terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a 

competência do Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o 

Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, 

DETERMINO a realização de sequestro do montante devido, anotado em 

cálculo elaborado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, 

consoante dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da 

Fazenda Pública. JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de 

bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante 

integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da 

constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente embargos, 

sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o aludido prazo, não 

havendo oposição de embargos, o que deverá ser certificado, tornem os 

autos conclusos para sentença de extinção da execução e consequente 

expedição de alvará judicial em favor da parte exequente. Caso contrário, 

aportando aos autos embargos a penhora, certifique-se a tempestividade 

e intime-se a parte adversa para que, no mesmo prazo, querendo, se 

manifeste quanto as teses defensivas, sob pena de preclusão. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010072-77.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES OAB - MT0011471S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não 

pagamento voluntário determinado por este juízo, cujo Ofício Requisitório 

fora devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação 

legal do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos 

autos, sem, contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 

(sessenta dias), sendo a leitura eletrônica devidamente efetivada, a parte 

exequente pugnou pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual 

suficiente à satisfação do débito exequendo. Nesse cenário, este juízo, ao 

receber o pedido de bloqueio judicial, determinou que a RPV expedida 

neste processo fosse encaminhada ao Departamento responsável para 

que este proceda com a liquidação do valor, considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM. Em referida decisão, este juízo ainda 

consignou que com a respectiva realização da liquidação, iria ser 

realizado diretamente o bloqueio de valores sem a necessidade de nova 

intimação para pagamento da Fazenda Pública. Com o aporte do aludido 

cálculo, foram os autos remetidos à conclusão. Fundamento. Decido. Pois 

bem, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte 

Exequente quanto ao pedido de sequestro, eis que, conforme resta 

devidamente demonstrado nos andamentos eletrônicos registrados nos 

autos, em que pese a concordância da própria Fazenda em relação ao 

débito exequendo, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a 

intimação acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor. Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “(...)3. O prazo para pagamento de quantia certa encartada na 

sentença judicial transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno 

Valor, é de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição, por 

ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, sendo certo que, 

desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, 

da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da 

inércia do ente estatal em adimplir voluntariamente a obrigação judicial 

imposta, resta ao Poder Judiciário lançar mão das ferramentas de que 

dispõe para alcançar a satisfação do crédito devido à parte Exequente, na 

esteira do disposto no art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. 

Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em 

julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta 

dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade 

citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal 

ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os 

efeitos do § 3o do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali 

definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de 

precatório, terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a 

competência do Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o 

Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão. (...)” Por fim, insta anotar 

que não assiste razão ao postulado formulado pela parte executada, isto 

porque, a parte se insurge quanto a não expedição da Requisição de 

Pequeno Valor, o que não se sustenta quando analisadas as 

movimentações constantes dos autos. Além de ter sido devidamente 

expedida a RPV, a parte executada foi intimada para pagamento 

voluntário, consoante alhures anotado, deixando transcorrer prazo 

superior ao que lhe assiste para, somente agora, se manifestar, não 

sendo plausível suas alegações. Por fim, reitere-se que o último cálculo 

realizado nos autos tomou por base a própria RPV expedida nos autos, 

fato que corrobora com o indeferimento das teses suscitadas pela parte 

executada em último petitório encartado aos autos. Posto isso, DETERMINO 

a realização de sequestro do montante devido, anotado em cálculo 

elaborado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, 

consoante dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da 

Fazenda Pública. JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de 

bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante 

integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da 

constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente embargos, 

sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o aludido prazo, não 

havendo oposição de embargos, o que deverá ser certificado, tornem os 

autos conclusos para sentença de extinção da execução e consequente 
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expedição de alvará judicial em favor da parte exequente. Caso contrário, 

aportando aos autos embargos a penhora, certifique-se a tempestividade 

e intime-se a parte adversa para que, no mesmo prazo, querendo, se 

manifeste quanto as teses defensivas, sob pena de preclusão. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010040-38.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não 

pagamento voluntário determinado por este juízo, cujo Ofício Requisitório 

fora devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação 

legal do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos 

autos, sem, contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 

(sessenta dias), sendo a leitura eletrônica devidamente efetivada, a parte 

exequente pugnou pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual 

suficiente à satisfação do débito exequendo. Nesse cenário, este juízo, ao 

receber o pedido de bloqueio judicial, determinou que a RPV expedida 

neste processo fosse encaminhada ao Departamento responsável para 

que este proceda com a liquidação do valor, considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM. Em referida decisão, este juízo ainda 

consignou que com a respectiva realização da liquidação, iria ser 

realizado diretamente o bloqueio de valores sem a necessidade de nova 

intimação para pagamento da Fazenda Pública. Com o aporte do aludido 

cálculo, foram os autos remetidos à conclusão. Fundamento. Decido. Pois 

bem, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte 

Exequente quanto ao pedido de sequestro, eis que, conforme resta 

devidamente demonstrado nos andamentos eletrônicos registrados nos 

autos, em que pese a concordância da própria Fazenda em relação ao 

débito exequendo, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a 

intimação acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor. Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “(...)3. O prazo para pagamento de quantia certa encartada na 

sentença judicial transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno 

Valor, é de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição, por 

ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, sendo certo que, 

desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, 

da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da 

inércia do ente estatal em adimplir voluntariamente a obrigação judicial 

imposta, resta ao Poder Judiciário lançar mão das ferramentas de que 

dispõe para alcançar a satisfação do crédito devido à parte Exequente, na 

esteira do disposto no art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. 

Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em 

julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta 

dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade 

citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal 

ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os 

efeitos do § 3o do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali 

definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de 

precatório, terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a 

competência do Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o 

Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, 

DETERMINO a realização de sequestro do montante devido, anotado em 

cálculo elaborado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, 

consoante dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da 

Fazenda Pública. JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de 

bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante 

integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da 

constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente embargos, 

sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o aludido prazo, não 

havendo oposição de embargos, o que deverá ser certificado, tornem os 

autos conclusos para sentença de extinção da execução e consequente 

expedição de alvará judicial em favor da parte exequente. Caso contrário, 

aportando aos autos embargos a penhora, certifique-se a tempestividade 

e intime-se a parte adversa para que, no mesmo prazo, querendo, se 

manifeste quanto as teses defensivas, sob pena de preclusão. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010102-15.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não 

pagamento voluntário determinado por este juízo, cujo Ofício Requisitório 

fora devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação 

legal do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos 

autos, sem, contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 

(sessenta dias), sendo a leitura eletrônica devidamente efetivada, a parte 

exequente pugnou pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual 

suficiente à satisfação do débito exequendo. Nesse cenário, este juízo, ao 

receber o pedido de bloqueio judicial, determinou que a RPV expedida 

neste processo fosse encaminhada ao Departamento responsável para 

que este proceda com a liquidação do valor, considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM. Em referida decisão, este juízo ainda 

consignou que com a respectiva realização da liquidação, iria ser 

realizado diretamente o bloqueio de valores sem a necessidade de nova 

intimação para pagamento da Fazenda Pública. Com o aporte do aludido 

cálculo, foram os autos remetidos à conclusão. Fundamento. Decido. Pois 

bem, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte 

Exequente quanto ao pedido de sequestro, eis que, conforme resta 

devidamente demonstrado nos andamentos eletrônicos registrados nos 

autos, em que pese a concordância da própria Fazenda em relação ao 

débito exequendo, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a 

intimação acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor. Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “(...)3. O prazo para pagamento de quantia certa encartada na 

sentença judicial transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno 

Valor, é de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição, por 

ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, sendo certo que, 

desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, 

da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da 

inércia do ente estatal em adimplir voluntariamente a obrigação judicial 

imposta, resta ao Poder Judiciário lançar mão das ferramentas de que 

dispõe para alcançar a satisfação do crédito devido à parte Exequente, na 

esteira do disposto no art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. 

Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em 

julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta 

dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade 

citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal 

ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os 

efeitos do § 3o do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali 

definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de 

precatório, terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a 

competência do Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o 

Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, 

DETERMINO a realização de sequestro do montante devido, anotado em 

cálculo elaborado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, 

consoante dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da 

Fazenda Pública. JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de 

bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante 

integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da 

constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente embargos, 

sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o aludido prazo, não 
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havendo oposição de embargos, o que deverá ser certificado, tornem os 

autos conclusos para sentença de extinção da execução e consequente 

expedição de alvará judicial em favor da parte exequente. Caso contrário, 

aportando aos autos embargos a penhora, certifique-se a tempestividade 

e intime-se a parte adversa para que, no mesmo prazo, querendo, se 

manifeste quanto as teses defensivas, sob pena de preclusão. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010047-30.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT0021081A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não 

pagamento voluntário determinado por este juízo, cujo Ofício Requisitório 

fora devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação 

legal do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos 

autos, sem, contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 

(sessenta dias), sendo a leitura eletrônica devidamente efetivada, a parte 

exequente pugnou pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual 

suficiente à satisfação do débito exequendo. Nesse cenário, este juízo, ao 

receber o pedido de bloqueio judicial, determinou que a RPV expedida 

neste processo fosse encaminhada ao Departamento responsável para 

que este proceda com a liquidação do valor, considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM. Em referida decisão, este juízo ainda 

consignou que com a respectiva realização da liquidação, iria ser 

realizado diretamente o bloqueio de valores sem a necessidade de nova 

intimação para pagamento da Fazenda Pública. Com o aporte do aludido 

cálculo, foram os autos remetidos à conclusão. Fundamento. Decido. Pois 

bem, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte 

Exequente quanto ao pedido de sequestro, eis que, conforme resta 

devidamente demonstrado nos andamentos eletrônicos registrados nos 

autos, em que pese a concordância da própria Fazenda em relação ao 

débito exequendo, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a 

intimação acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor. Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “(...)3. O prazo para pagamento de quantia certa encartada na 

sentença judicial transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno 

Valor, é de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição, por 

ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, sendo certo que, 

desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, 

da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da 

inércia do ente estatal em adimplir voluntariamente a obrigação judicial 

imposta, resta ao Poder Judiciário lançar mão das ferramentas de que 

dispõe para alcançar a satisfação do crédito devido à parte Exequente, na 

esteira do disposto no art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. 

Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em 

julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta 

dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade 

citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal 

ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os 

efeitos do § 3o do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali 

definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de 

precatório, terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a 

competência do Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o 

Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, 

DETERMINO a realização de sequestro do montante devido, anotado em 

cálculo elaborado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, 

consoante dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da 

Fazenda Pública. JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de 

bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante 

integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da 

constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente embargos, 

sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o aludido prazo, não 

havendo oposição de embargos, o que deverá ser certificado, tornem os 

autos conclusos para sentença de extinção da execução e consequente 

expedição de alvará judicial em favor da parte exequente. Caso contrário, 

aportando aos autos embargos a penhora, certifique-se a tempestividade 

e intime-se a parte adversa para que, no mesmo prazo, querendo, se 

manifeste quanto as teses defensivas, sob pena de preclusão. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010069-88.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET OAB - MT6200/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não 

pagamento voluntário determinado por este juízo, cujo Ofício Requisitório 

fora devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação 

legal do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos 

autos, sem, contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 

(sessenta dias), sendo a leitura eletrônica devidamente efetivada, a parte 

exequente pugnou pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual 

suficiente à satisfação do débito exequendo. Nesse cenário, este juízo, ao 

receber o pedido de bloqueio judicial, determinou que a RPV expedida 

neste processo fosse encaminhada ao Departamento responsável para 

que este proceda com a liquidação do valor, considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM. Em referida decisão, este juízo ainda 

consignou que com a respectiva realização da liquidação, iria ser 

realizado diretamente o bloqueio de valores sem a necessidade de nova 

intimação para pagamento da Fazenda Pública. Com o aporte do aludido 

cálculo, foram os autos remetidos à conclusão. Fundamento. Decido. Pois 

bem, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte 

Exequente quanto ao pedido de sequestro, eis que, conforme resta 

devidamente demonstrado nos andamentos eletrônicos registrados nos 

autos, em que pese a concordância da própria Fazenda em relação ao 

débito exequendo, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a 

intimação acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor. Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “(...)3. O prazo para pagamento de quantia certa encartada na 

sentença judicial transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno 

Valor, é de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição, por 

ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, sendo certo que, 

desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, 

da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da 

inércia do ente estatal em adimplir voluntariamente a obrigação judicial 

imposta, resta ao Poder Judiciário lançar mão das ferramentas de que 

dispõe para alcançar a satisfação do crédito devido à parte Exequente, na 

esteira do disposto no art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. 

Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em 

julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta 

dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade 

citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal 

ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os 

efeitos do § 3o do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali 

definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de 

precatório, terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a 

competência do Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o 

Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, 

DETERMINO a realização de sequestro do montante devido, anotado em 

cálculo elaborado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, 

consoante dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da 

Fazenda Pública. JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de 

bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante 

integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da 
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constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente embargos, 

sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o aludido prazo, não 

havendo oposição de embargos, o que deverá ser certificado, tornem os 

autos conclusos para sentença de extinção da execução e consequente 

expedição de alvará judicial em favor da parte exequente. Caso contrário, 

aportando aos autos embargos a penhora, certifique-se a tempestividade 

e intime-se a parte adversa para que, no mesmo prazo, querendo, se 

manifeste quanto as teses defensivas, sob pena de preclusão. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010053-37.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT0021081A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não 

pagamento voluntário determinado por este juízo, cujo Ofício Requisitório 

fora devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação 

legal do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos 

autos, sem, contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 

(sessenta dias), sendo a leitura eletrônica devidamente efetivada, a parte 

exequente pugnou pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual 

suficiente à satisfação do débito exequendo. Nesse cenário, este juízo, ao 

receber o pedido de bloqueio judicial, determinou que a RPV expedida 

neste processo fosse encaminhada ao Departamento responsável para 

que este proceda com a liquidação do valor, considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM. Em referida decisão, este juízo ainda 

consignou que com a respectiva realização da liquidação, iria ser 

realizado diretamente o bloqueio de valores sem a necessidade de nova 

intimação para pagamento da Fazenda Pública. Com o aporte do aludido 

cálculo, foram os autos remetidos à conclusão. Fundamento. Decido. Pois 

bem, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte 

Exequente quanto ao pedido de sequestro, eis que, conforme resta 

devidamente demonstrado nos andamentos eletrônicos registrados nos 

autos, em que pese a concordância da própria Fazenda em relação ao 

débito exequendo, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a 

intimação acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor. Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “(...)3. O prazo para pagamento de quantia certa encartada na 

sentença judicial transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno 

Valor, é de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição, por 

ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, sendo certo que, 

desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, 

da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da 

inércia do ente estatal em adimplir voluntariamente a obrigação judicial 

imposta, resta ao Poder Judiciário lançar mão das ferramentas de que 

dispõe para alcançar a satisfação do crédito devido à parte Exequente, na 

esteira do disposto no art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. 

Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em 

julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta 

dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade 

citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal 

ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os 

efeitos do § 3o do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali 

definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de 

precatório, terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a 

competência do Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o 

Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, 

DETERMINO a realização de sequestro do montante devido, anotado em 

cálculo elaborado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, 

consoante dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da 

Fazenda Pública. JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de 

bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante 

integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da 

constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente embargos, 

sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o aludido prazo, não 

havendo oposição de embargos, o que deverá ser certificado, tornem os 

autos conclusos para sentença de extinção da execução e consequente 

expedição de alvará judicial em favor da parte exequente. Caso contrário, 

aportando aos autos embargos a penhora, certifique-se a tempestividade 

e intime-se a parte adversa para que, no mesmo prazo, querendo, se 

manifeste quanto as teses defensivas, sob pena de preclusão. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010169-77.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não 

pagamento voluntário determinado por este juízo, cujo Ofício Requisitório 

fora devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação 

legal do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos 

autos, sem, contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 

(sessenta dias), sendo a leitura eletrônica devidamente efetivada, a parte 

exequente pugnou pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual 

suficiente à satisfação do débito exequendo. Nesse cenário, este juízo, ao 

receber o pedido de bloqueio judicial, determinou que a RPV expedida 

neste processo fosse encaminhada ao Departamento responsável para 

que este proceda com a liquidação do valor, considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM. Em referida decisão, este juízo ainda 

consignou que com a respectiva realização da liquidação, iria ser 

realizado diretamente o bloqueio de valores sem a necessidade de nova 

intimação para pagamento da Fazenda Pública. Com o aporte do aludido 

cálculo, foram os autos remetidos à conclusão. Fundamento. Decido. Pois 

bem, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte 

Exequente quanto ao pedido de sequestro, eis que, conforme resta 

devidamente demonstrado nos andamentos eletrônicos registrados nos 

autos, em que pese a concordância da própria Fazenda em relação ao 

débito exequendo, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a 

intimação acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor. Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “(...)3. O prazo para pagamento de quantia certa encartada na 

sentença judicial transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno 

Valor, é de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição, por 

ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, sendo certo que, 

desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, 

da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da 

inércia do ente estatal em adimplir voluntariamente a obrigação judicial 

imposta, resta ao Poder Judiciário lançar mão das ferramentas de que 

dispõe para alcançar a satisfação do crédito devido à parte Exequente, na 

esteira do disposto no art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. 

Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em 

julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta 

dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade 

citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal 

ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os 

efeitos do § 3o do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali 

definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de 

precatório, terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a 

competência do Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o 

Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, 

DETERMINO a realização de sequestro do montante devido, anotado em 

cálculo elaborado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, 

consoante dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da 

Fazenda Pública. JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de 
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bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante 

integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da 

constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente embargos, 

sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o aludido prazo, não 

havendo oposição de embargos, o que deverá ser certificado, tornem os 

autos conclusos para sentença de extinção da execução e consequente 

expedição de alvará judicial em favor da parte exequente. Caso contrário, 

aportando aos autos embargos a penhora, certifique-se a tempestividade 

e intime-se a parte adversa para que, no mesmo prazo, querendo, se 

manifeste quanto as teses defensivas, sob pena de preclusão. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010043-90.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não 

pagamento voluntário determinado por este juízo, cujo Ofício Requisitório 

fora devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação 

legal do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos 

autos, sem, contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 

(sessenta dias), sendo a leitura eletrônica devidamente efetivada, a parte 

exequente pugnou pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual 

suficiente à satisfação do débito exequendo. Nesse cenário, este juízo, ao 

receber o pedido de bloqueio judicial, determinou que a RPV expedida 

neste processo fosse encaminhada ao Departamento responsável para 

que este proceda com a liquidação do valor, considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM. Em referida decisão, este juízo ainda 

consignou que com a respectiva realização da liquidação, iria ser 

realizado diretamente o bloqueio de valores sem a necessidade de nova 

intimação para pagamento da Fazenda Pública. Com o aporte do aludido 

cálculo, foram os autos remetidos à conclusão. Fundamento. Decido. Pois 

bem, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte 

Exequente quanto ao pedido de sequestro, eis que, conforme resta 

devidamente demonstrado nos andamentos eletrônicos registrados nos 

autos, em que pese a concordância da própria Fazenda em relação ao 

débito exequendo, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a 

intimação acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor. Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “(...)3. O prazo para pagamento de quantia certa encartada na 

sentença judicial transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno 

Valor, é de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição, por 

ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, sendo certo que, 

desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, 

da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da 

inércia do ente estatal em adimplir voluntariamente a obrigação judicial 

imposta, resta ao Poder Judiciário lançar mão das ferramentas de que 

dispõe para alcançar a satisfação do crédito devido à parte Exequente, na 

esteira do disposto no art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. 

Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em 

julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta 

dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade 

citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal 

ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os 

efeitos do § 3o do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali 

definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de 

precatório, terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a 

competência do Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o 

Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, 

DETERMINO a realização de sequestro do montante devido, anotado em 

cálculo elaborado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, 

consoante dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da 

Fazenda Pública. JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de 

bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante 

integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da 

constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente embargos, 

sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o aludido prazo, não 

havendo oposição de embargos, o que deverá ser certificado, tornem os 

autos conclusos para sentença de extinção da execução e consequente 

expedição de alvará judicial em favor da parte exequente. Caso contrário, 

aportando aos autos embargos a penhora, certifique-se a tempestividade 

e intime-se a parte adversa para que, no mesmo prazo, querendo, se 

manifeste quanto as teses defensivas, sob pena de preclusão. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010066-36.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET OAB - MT6200/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não 

pagamento voluntário determinado por este juízo, cujo Ofício Requisitório 

fora devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação 

legal do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos 

autos, sem, contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 

(sessenta dias), sendo a leitura eletrônica devidamente efetivada, a parte 

exequente pugnou pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual 

suficiente à satisfação do débito exequendo. Nesse cenário, este juízo, ao 

receber o pedido de bloqueio judicial, determinou que a RPV expedida 

neste processo fosse encaminhada ao Departamento responsável para 

que este proceda com a liquidação do valor, considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM. Em referida decisão, este juízo ainda 

consignou que com a respectiva realização da liquidação, iria ser 

realizado diretamente o bloqueio de valores sem a necessidade de nova 

intimação para pagamento da Fazenda Pública. Com o aporte do aludido 

cálculo, foram os autos remetidos à conclusão. Fundamento. Decido. Pois 

bem, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte 

Exequente quanto ao pedido de sequestro, eis que, conforme resta 

devidamente demonstrado nos andamentos eletrônicos registrados nos 

autos, em que pese a concordância da própria Fazenda em relação ao 

débito exequendo, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a 

intimação acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor. Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “(...)3. O prazo para pagamento de quantia certa encartada na 

sentença judicial transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno 

Valor, é de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição, por 

ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, sendo certo que, 

desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, 

da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da 

inércia do ente estatal em adimplir voluntariamente a obrigação judicial 

imposta, resta ao Poder Judiciário lançar mão das ferramentas de que 

dispõe para alcançar a satisfação do crédito devido à parte Exequente, na 

esteira do disposto no art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. 

Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em 

julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta 

dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade 

citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal 

ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os 

efeitos do § 3o do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali 

definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de 

precatório, terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a 

competência do Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o 

Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, 

DETERMINO a realização de sequestro do montante devido, anotado em 

cálculo elaborado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, 
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consoante dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da 

Fazenda Pública. JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de 

bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante 

integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da 

constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente embargos, 

sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o aludido prazo, não 

havendo oposição de embargos, o que deverá ser certificado, tornem os 

autos conclusos para sentença de extinção da execução e consequente 

expedição de alvará judicial em favor da parte exequente. Caso contrário, 

aportando aos autos embargos a penhora, certifique-se a tempestividade 

e intime-se a parte adversa para que, no mesmo prazo, querendo, se 

manifeste quanto as teses defensivas, sob pena de preclusão. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010064-66.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não 

pagamento voluntário determinado por este juízo, cujo Ofício Requisitório 

fora devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação 

legal do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos 

autos, sem, contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 

(sessenta dias), sendo a leitura eletrônica devidamente efetivada, a parte 

exequente pugnou pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual 

suficiente à satisfação do débito exequendo. Nesse cenário, este juízo, ao 

receber o pedido de bloqueio judicial, determinou que a RPV expedida 

neste processo fosse encaminhada ao Departamento responsável para 

que este proceda com a liquidação do valor, considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM. Em referida decisão, este juízo ainda 

consignou que com a respectiva realização da liquidação, iria ser 

realizado diretamente o bloqueio de valores sem a necessidade de nova 

intimação para pagamento da Fazenda Pública. Com o aporte do aludido 

cálculo, foram os autos remetidos à conclusão. Fundamento. Decido. Pois 

bem, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte 

Exequente quanto ao pedido de sequestro, eis que, conforme resta 

devidamente demonstrado nos andamentos eletrônicos registrados nos 

autos, em que pese a concordância da própria Fazenda em relação ao 

débito exequendo, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a 

intimação acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor. Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “(...)3. O prazo para pagamento de quantia certa encartada na 

sentença judicial transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno 

Valor, é de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição, por 

ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, sendo certo que, 

desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, 

da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da 

inércia do ente estatal em adimplir voluntariamente a obrigação judicial 

imposta, resta ao Poder Judiciário lançar mão das ferramentas de que 

dispõe para alcançar a satisfação do crédito devido à parte Exequente, na 

esteira do disposto no art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. 

Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em 

julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta 

dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade 

citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal 

ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os 

efeitos do § 3o do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali 

definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de 

precatório, terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a 

competência do Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o 

Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, 

DETERMINO a realização de sequestro do montante devido, anotado em 

cálculo elaborado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, 

consoante dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da 

Fazenda Pública. JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de 

bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante 

integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da 

constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente embargos, 

sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o aludido prazo, não 

havendo oposição de embargos, o que deverá ser certificado, tornem os 

autos conclusos para sentença de extinção da execução e consequente 

expedição de alvará judicial em favor da parte exequente. Caso contrário, 

aportando aos autos embargos a penhora, certifique-se a tempestividade 

e intime-se a parte adversa para que, no mesmo prazo, querendo, se 

manifeste quanto as teses defensivas, sob pena de preclusão. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010161-03.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não 

pagamento voluntário determinado por este juízo, cujo Ofício Requisitório 

fora devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação 

legal do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos 

autos, sem, contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 

(sessenta dias), sendo a leitura eletrônica devidamente efetivada, a parte 

exequente pugnou pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual 

suficiente à satisfação do débito exequendo. Nesse cenário, este juízo, ao 

receber o pedido de bloqueio judicial, determinou que a RPV expedida 

neste processo fosse encaminhada ao Departamento responsável para 

que este proceda com a liquidação do valor, considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM. Em referida decisão, este juízo ainda 

consignou que com a respectiva realização da liquidação, iria ser 

realizado diretamente o bloqueio de valores sem a necessidade de nova 

intimação para pagamento da Fazenda Pública. Com o aporte do aludido 

cálculo, foram os autos remetidos à conclusão. Fundamento. Decido. Pois 

bem, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte 

Exequente quanto ao pedido de sequestro, eis que, conforme resta 

devidamente demonstrado nos andamentos eletrônicos registrados nos 

autos, em que pese a concordância da própria Fazenda em relação ao 

débito exequendo, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a 

intimação acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor. Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “(...)3. O prazo para pagamento de quantia certa encartada na 

sentença judicial transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno 

Valor, é de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição, por 

ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, sendo certo que, 

desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, 

da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da 

inércia do ente estatal em adimplir voluntariamente a obrigação judicial 

imposta, resta ao Poder Judiciário lançar mão das ferramentas de que 

dispõe para alcançar a satisfação do crédito devido à parte Exequente, na 

esteira do disposto no art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. 

Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em 

julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta 

dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade 

citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal 

ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os 

efeitos do § 3o do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali 

definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de 

precatório, terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a 

competência do Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o 

Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, 

DETERMINO a realização de sequestro do montante devido, anotado em 
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cálculo elaborado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, 

consoante dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da 

Fazenda Pública. JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de 

bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante 

integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da 

constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente embargos, 

sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o aludido prazo, não 

havendo oposição de embargos, o que deverá ser certificado, tornem os 

autos conclusos para sentença de extinção da execução e consequente 

expedição de alvará judicial em favor da parte exequente. Caso contrário, 

aportando aos autos embargos a penhora, certifique-se a tempestividade 

e intime-se a parte adversa para que, no mesmo prazo, querendo, se 

manifeste quanto as teses defensivas, sob pena de preclusão. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010160-18.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não 

pagamento voluntário determinado por este juízo, cujo Ofício Requisitório 

fora devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação 

legal do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos 

autos, sem, contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 

(sessenta dias), sendo a leitura eletrônica devidamente efetivada, a parte 

exequente pugnou pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual 

suficiente à satisfação do débito exequendo. Nesse cenário, este juízo, ao 

receber o pedido de bloqueio judicial, determinou que a RPV expedida 

neste processo fosse encaminhada ao Departamento responsável para 

que este proceda com a liquidação do valor, considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM. Em referida decisão, este juízo ainda 

consignou que com a respectiva realização da liquidação, iria ser 

realizado diretamente o bloqueio de valores sem a necessidade de nova 

intimação para pagamento da Fazenda Pública. Com o aporte do aludido 

cálculo, foram os autos remetidos à conclusão. Fundamento. Decido. Pois 

bem, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte 

Exequente quanto ao pedido de sequestro, eis que, conforme resta 

devidamente demonstrado nos andamentos eletrônicos registrados nos 

autos, em que pese a concordância da própria Fazenda em relação ao 

débito exequendo, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a 

intimação acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor. Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “(...)3. O prazo para pagamento de quantia certa encartada na 

sentença judicial transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno 

Valor, é de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição, por 

ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, sendo certo que, 

desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, 

da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da 

inércia do ente estatal em adimplir voluntariamente a obrigação judicial 

imposta, resta ao Poder Judiciário lançar mão das ferramentas de que 

dispõe para alcançar a satisfação do crédito devido à parte Exequente, na 

esteira do disposto no art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. 

Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em 

julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta 

dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade 

citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal 

ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os 

efeitos do § 3o do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali 

definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de 

precatório, terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a 

competência do Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o 

Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, 

DETERMINO a realização de sequestro do montante devido, anotado em 

cálculo elaborado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, 

consoante dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da 

Fazenda Pública. JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de 

bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante 

integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da 

constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente embargos, 

sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o aludido prazo, não 

havendo oposição de embargos, o que deverá ser certificado, tornem os 

autos conclusos para sentença de extinção da execução e consequente 

expedição de alvará judicial em favor da parte exequente. Caso contrário, 

aportando aos autos embargos a penhora, certifique-se a tempestividade 

e intime-se a parte adversa para que, no mesmo prazo, querendo, se 

manifeste quanto as teses defensivas, sob pena de preclusão. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010049-34.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não 

pagamento voluntário determinado por este juízo, cujo Ofício Requisitório 

fora devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação 

legal do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos 

autos, sem, contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 

(sessenta dias), sendo a leitura eletrônica devidamente efetivada, a parte 

exequente pugnou pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual 

suficiente à satisfação do débito exequendo. Nesse cenário, este juízo, ao 

receber o pedido de bloqueio judicial, determinou que a RPV expedida 

neste processo fosse encaminhada ao Departamento responsável para 

que este proceda com a liquidação do valor, considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM. Em referida decisão, este juízo ainda 

consignou que com a respectiva realização da liquidação, iria ser 

realizado diretamente o bloqueio de valores sem a necessidade de nova 

intimação para pagamento da Fazenda Pública. Com o aporte do aludido 

cálculo, foram os autos remetidos à conclusão. Fundamento. Decido. Pois 

bem, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte 

Exequente quanto ao pedido de sequestro, eis que, conforme resta 

devidamente demonstrado nos andamentos eletrônicos registrados nos 

autos, em que pese a concordância da própria Fazenda em relação ao 

débito exequendo, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a 

intimação acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor. Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “(...)3. O prazo para pagamento de quantia certa encartada na 

sentença judicial transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno 

Valor, é de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição, por 

ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, sendo certo que, 

desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, 

da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da 

inércia do ente estatal em adimplir voluntariamente a obrigação judicial 

imposta, resta ao Poder Judiciário lançar mão das ferramentas de que 

dispõe para alcançar a satisfação do crédito devido à parte Exequente, na 

esteira do disposto no art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. 

Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em 

julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta 

dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade 

citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal 

ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os 

efeitos do § 3o do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali 

definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de 

precatório, terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a 

competência do Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o 

Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 
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numerário suficiente ao cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, 

DETERMINO a realização de sequestro do montante devido, anotado em 

cálculo elaborado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, 

consoante dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da 

Fazenda Pública. JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de 

bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante 

integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da 

constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente embargos, 

sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o aludido prazo, não 

havendo oposição de embargos, o que deverá ser certificado, tornem os 

autos conclusos para sentença de extinção da execução e consequente 

expedição de alvará judicial em favor da parte exequente. Caso contrário, 

aportando aos autos embargos a penhora, certifique-se a tempestividade 

e intime-se a parte adversa para que, no mesmo prazo, querendo, se 

manifeste quanto as teses defensivas, sob pena de preclusão. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010061-14.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não 

pagamento voluntário determinado por este juízo, cujo Ofício Requisitório 

fora devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação 

legal do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos 

autos, sem, contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 

(sessenta dias), sendo a leitura eletrônica devidamente efetivada, a parte 

exequente pugnou pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual 

suficiente à satisfação do débito exequendo. Nesse cenário, este juízo, ao 

receber o pedido de bloqueio judicial, determinou que a RPV expedida 

neste processo fosse encaminhada ao Departamento responsável para 

que este proceda com a liquidação do valor, considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM. Em referida decisão, este juízo ainda 

consignou que com a respectiva realização da liquidação, iria ser 

realizado diretamente o bloqueio de valores sem a necessidade de nova 

intimação para pagamento da Fazenda Pública. Com o aporte do aludido 

cálculo, foram os autos remetidos à conclusão. Fundamento. Decido. Pois 

bem, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte 

Exequente quanto ao pedido de sequestro, eis que, conforme resta 

devidamente demonstrado nos andamentos eletrônicos registrados nos 

autos, em que pese a concordância da própria Fazenda em relação ao 

débito exequendo, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a 

intimação acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor. Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “(...)3. O prazo para pagamento de quantia certa encartada na 

sentença judicial transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno 

Valor, é de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição, por 

ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, sendo certo que, 

desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, 

da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da 

inércia do ente estatal em adimplir voluntariamente a obrigação judicial 

imposta, resta ao Poder Judiciário lançar mão das ferramentas de que 

dispõe para alcançar a satisfação do crédito devido à parte Exequente, na 

esteira do disposto no art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. 

Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em 

julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta 

dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade 

citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal 

ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os 

efeitos do § 3o do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali 

definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de 

precatório, terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a 

competência do Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o 

Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, 

DETERMINO a realização de sequestro do montante devido, anotado em 

cálculo elaborado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, 

consoante dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da 

Fazenda Pública. JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de 

bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante 

integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da 

constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente embargos, 

sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o aludido prazo, não 

havendo oposição de embargos, o que deverá ser certificado, tornem os 

autos conclusos para sentença de extinção da execução e consequente 

expedição de alvará judicial em favor da parte exequente. Caso contrário, 

aportando aos autos embargos a penhora, certifique-se a tempestividade 

e intime-se a parte adversa para que, no mesmo prazo, querendo, se 

manifeste quanto as teses defensivas, sob pena de preclusão. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010074-47.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não 

pagamento voluntário determinado por este juízo, cujo Ofício Requisitório 

fora devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação 

legal do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos 

autos, sem, contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 

(sessenta dias), sendo a leitura eletrônica devidamente efetivada, a parte 

exequente pugnou pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual 

suficiente à satisfação do débito exequendo. Nesse cenário, este juízo, ao 

receber o pedido de bloqueio judicial, determinou que a RPV expedida 

neste processo fosse encaminhada ao Departamento responsável para 

que este proceda com a liquidação do valor, considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM. Em referida decisão, este juízo ainda 

consignou que com a respectiva realização da liquidação, iria ser 

realizado diretamente o bloqueio de valores sem a necessidade de nova 

intimação para pagamento da Fazenda Pública. Com o aporte do aludido 

cálculo, foram os autos remetidos à conclusão. Fundamento. Decido. Pois 

bem, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte 

Exequente quanto ao pedido de sequestro, eis que, conforme resta 

devidamente demonstrado nos andamentos eletrônicos registrados nos 

autos, em que pese a concordância da própria Fazenda em relação ao 

débito exequendo, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a 

intimação acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor. Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “(...)3. O prazo para pagamento de quantia certa encartada na 

sentença judicial transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno 

Valor, é de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição, por 

ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, sendo certo que, 

desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, 

da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da 

inércia do ente estatal em adimplir voluntariamente a obrigação judicial 

imposta, resta ao Poder Judiciário lançar mão das ferramentas de que 

dispõe para alcançar a satisfação do crédito devido à parte Exequente, na 

esteira do disposto no art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. 

Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em 

julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta 

dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade 

citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal 

ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os 

efeitos do § 3o do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali 

definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de 

precatório, terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a 
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competência do Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o 

Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, 

DETERMINO a realização de sequestro do montante devido, anotado em 

cálculo elaborado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, 

consoante dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da 

Fazenda Pública. JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de 

bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante 

integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da 

constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente embargos, 

sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o aludido prazo, não 

havendo oposição de embargos, o que deverá ser certificado, tornem os 

autos conclusos para sentença de extinção da execução e consequente 

expedição de alvará judicial em favor da parte exequente. Caso contrário, 

aportando aos autos embargos a penhora, certifique-se a tempestividade 

e intime-se a parte adversa para que, no mesmo prazo, querendo, se 

manifeste quanto as teses defensivas, sob pena de preclusão. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010096-71.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET OAB - MT6200/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não 

pagamento voluntário determinado por este juízo, cujo Ofício Requisitório 

fora devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação 

legal do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos 

autos, sem, contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 

(sessenta dias), sendo a leitura eletrônica devidamente efetivada, a parte 

exequente pugnou pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual 

suficiente à satisfação do débito exequendo. Nesse cenário, este juízo, ao 

receber o pedido de bloqueio judicial, determinou que a RPV expedida 

neste processo fosse encaminhada ao Departamento responsável para 

que este proceda com a liquidação do valor, considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM. Em referida decisão, este juízo ainda 

consignou que com a respectiva realização da liquidação, iria ser 

realizado diretamente o bloqueio de valores sem a necessidade de nova 

intimação para pagamento da Fazenda Pública. Com o aporte do aludido 

cálculo, foram os autos remetidos à conclusão. Fundamento. Decido. Pois 

bem, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte 

Exequente quanto ao pedido de sequestro, eis que, conforme resta 

devidamente demonstrado nos andamentos eletrônicos registrados nos 

autos, em que pese a concordância da própria Fazenda em relação ao 

débito exequendo, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a 

intimação acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor. Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “(...)3. O prazo para pagamento de quantia certa encartada na 

sentença judicial transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno 

Valor, é de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição, por 

ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, sendo certo que, 

desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, 

da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da 

inércia do ente estatal em adimplir voluntariamente a obrigação judicial 

imposta, resta ao Poder Judiciário lançar mão das ferramentas de que 

dispõe para alcançar a satisfação do crédito devido à parte Exequente, na 

esteira do disposto no art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. 

Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em 

julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta 

dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade 

citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal 

ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os 

efeitos do § 3o do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali 

definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de 

precatório, terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a 

competência do Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o 

Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, 

DETERMINO a realização de sequestro do montante devido, anotado em 

cálculo elaborado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, 

consoante dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da 

Fazenda Pública. JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de 

bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante 

integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da 

constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente embargos, 

sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o aludido prazo, não 

havendo oposição de embargos, o que deverá ser certificado, tornem os 

autos conclusos para sentença de extinção da execução e consequente 

expedição de alvará judicial em favor da parte exequente. Caso contrário, 

aportando aos autos embargos a penhora, certifique-se a tempestividade 

e intime-se a parte adversa para que, no mesmo prazo, querendo, se 

manifeste quanto as teses defensivas, sob pena de preclusão. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010122-06.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não 

pagamento voluntário determinado por este juízo, cujo Ofício Requisitório 

fora devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação 

legal do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos 

autos, sem, contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 

(sessenta dias), sendo a leitura eletrônica devidamente efetivada, a parte 

exequente pugnou pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual 

suficiente à satisfação do débito exequendo. Nesse cenário, este juízo, ao 

receber o pedido de bloqueio judicial, determinou que a RPV expedida 

neste processo fosse encaminhada ao Departamento responsável para 

que este proceda com a liquidação do valor, considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM. Em referida decisão, este juízo ainda 

consignou que com a respectiva realização da liquidação, iria ser 

realizado diretamente o bloqueio de valores sem a necessidade de nova 

intimação para pagamento da Fazenda Pública. Com o aporte do aludido 

cálculo, foram os autos remetidos à conclusão. Fundamento. Decido. Pois 

bem, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte 

Exequente quanto ao pedido de sequestro, eis que, conforme resta 

devidamente demonstrado nos andamentos eletrônicos registrados nos 

autos, em que pese a concordância da própria Fazenda em relação ao 

débito exequendo, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a 

intimação acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor. Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “(...)3. O prazo para pagamento de quantia certa encartada na 

sentença judicial transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno 

Valor, é de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição, por 

ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, sendo certo que, 

desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, 

da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da 

inércia do ente estatal em adimplir voluntariamente a obrigação judicial 

imposta, resta ao Poder Judiciário lançar mão das ferramentas de que 

dispõe para alcançar a satisfação do crédito devido à parte Exequente, na 

esteira do disposto no art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. 

Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em 

julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta 

dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade 

citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal 

ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os 

efeitos do § 3o do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali 
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definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de 

precatório, terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a 

competência do Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o 

Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, 

DETERMINO a realização de sequestro do montante devido, anotado em 

cálculo elaborado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, 

consoante dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da 

Fazenda Pública. JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de 

bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante 

integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da 

constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente embargos, 

sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o aludido prazo, não 

havendo oposição de embargos, o que deverá ser certificado, tornem os 

autos conclusos para sentença de extinção da execução e consequente 

expedição de alvará judicial em favor da parte exequente. Caso contrário, 

aportando aos autos embargos a penhora, certifique-se a tempestividade 

e intime-se a parte adversa para que, no mesmo prazo, querendo, se 

manifeste quanto as teses defensivas, sob pena de preclusão. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010163-70.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não 

pagamento voluntário determinado por este juízo, cujo Ofício Requisitório 

fora devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação 

legal do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos 

autos, sem, contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 

(sessenta dias), sendo a leitura eletrônica devidamente efetivada, a parte 

exequente pugnou pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual 

suficiente à satisfação do débito exequendo. Nesse cenário, este juízo, ao 

receber o pedido de bloqueio judicial, determinou que a RPV expedida 

neste processo fosse encaminhada ao Departamento responsável para 

que este proceda com a liquidação do valor, considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM. Em referida decisão, este juízo ainda 

consignou que com a respectiva realização da liquidação, iria ser 

realizado diretamente o bloqueio de valores sem a necessidade de nova 

intimação para pagamento da Fazenda Pública. Com o aporte do aludido 

cálculo, foram os autos remetidos à conclusão. Fundamento. Decido. Pois 

bem, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte 

Exequente quanto ao pedido de sequestro, eis que, conforme resta 

devidamente demonstrado nos andamentos eletrônicos registrados nos 

autos, em que pese a concordância da própria Fazenda em relação ao 

débito exequendo, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a 

intimação acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor. Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “(...)3. O prazo para pagamento de quantia certa encartada na 

sentença judicial transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno 

Valor, é de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição, por 

ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, sendo certo que, 

desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, 

da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da 

inércia do ente estatal em adimplir voluntariamente a obrigação judicial 

imposta, resta ao Poder Judiciário lançar mão das ferramentas de que 

dispõe para alcançar a satisfação do crédito devido à parte Exequente, na 

esteira do disposto no art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. 

Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em 

julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta 

dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade 

citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal 

ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os 

efeitos do § 3o do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali 

definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de 

precatório, terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a 

competência do Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o 

Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, 

DETERMINO a realização de sequestro do montante devido, anotado em 

cálculo elaborado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, 

consoante dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da 

Fazenda Pública. JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de 

bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante 

integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da 

constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente embargos, 

sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o aludido prazo, não 

havendo oposição de embargos, o que deverá ser certificado, tornem os 

autos conclusos para sentença de extinção da execução e consequente 

expedição de alvará judicial em favor da parte exequente. Caso contrário, 

aportando aos autos embargos a penhora, certifique-se a tempestividade 

e intime-se a parte adversa para que, no mesmo prazo, querendo, se 

manifeste quanto as teses defensivas, sob pena de preclusão. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010175-84.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não 

pagamento voluntário determinado por este juízo, cujo Ofício Requisitório 

fora devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação 

legal do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos 

autos, sem, contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 

(sessenta dias), sendo a leitura eletrônica devidamente efetivada, a parte 

exequente pugnou pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual 

suficiente à satisfação do débito exequendo. Nesse cenário, este juízo, ao 

receber o pedido de bloqueio judicial, determinou que a RPV expedida 

neste processo fosse encaminhada ao Departamento responsável para 

que este proceda com a liquidação do valor, considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM. Em referida decisão, este juízo ainda 

consignou que com a respectiva realização da liquidação, iria ser 

realizado diretamente o bloqueio de valores sem a necessidade de nova 

intimação para pagamento da Fazenda Pública. Com o aporte do aludido 

cálculo, foram os autos remetidos à conclusão. Fundamento. Decido. Pois 

bem, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte 

Exequente quanto ao pedido de sequestro, eis que, conforme resta 

devidamente demonstrado nos andamentos eletrônicos registrados nos 

autos, em que pese a concordância da própria Fazenda em relação ao 

débito exequendo, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a 

intimação acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor. Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “(...)3. O prazo para pagamento de quantia certa encartada na 

sentença judicial transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno 

Valor, é de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição, por 

ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, sendo certo que, 

desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, 

da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da 

inércia do ente estatal em adimplir voluntariamente a obrigação judicial 

imposta, resta ao Poder Judiciário lançar mão das ferramentas de que 

dispõe para alcançar a satisfação do crédito devido à parte Exequente, na 

esteira do disposto no art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. 

Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em 

julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta 

dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade 

citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal 
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ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os 

efeitos do § 3o do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali 

definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de 

precatório, terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a 

competência do Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o 

Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, 

DETERMINO a realização de sequestro do montante devido, anotado em 

cálculo elaborado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, 

consoante dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da 

Fazenda Pública. JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de 

bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante 

integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da 

constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente embargos, 

sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o aludido prazo, não 

havendo oposição de embargos, o que deverá ser certificado, tornem os 

autos conclusos para sentença de extinção da execução e consequente 

expedição de alvará judicial em favor da parte exequente. Caso contrário, 

aportando aos autos embargos a penhora, certifique-se a tempestividade 

e intime-se a parte adversa para que, no mesmo prazo, querendo, se 

manifeste quanto as teses defensivas, sob pena de preclusão. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010162-85.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não 

pagamento voluntário determinado por este juízo, cujo Ofício Requisitório 

fora devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação 

legal do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos 

autos, sem, contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 

(sessenta dias), sendo a leitura eletrônica devidamente efetivada, a parte 

exequente pugnou pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual 

suficiente à satisfação do débito exequendo. Nesse cenário, este juízo, ao 

receber o pedido de bloqueio judicial, determinou que a RPV expedida 

neste processo fosse encaminhada ao Departamento responsável para 

que este proceda com a liquidação do valor, considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM. Em referida decisão, este juízo ainda 

consignou que com a respectiva realização da liquidação, iria ser 

realizado diretamente o bloqueio de valores sem a necessidade de nova 

intimação para pagamento da Fazenda Pública. Com o aporte do aludido 

cálculo, foram os autos remetidos à conclusão. Fundamento. Decido. Pois 

bem, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte 

Exequente quanto ao pedido de sequestro, eis que, conforme resta 

devidamente demonstrado nos andamentos eletrônicos registrados nos 

autos, em que pese a concordância da própria Fazenda em relação ao 

débito exequendo, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a 

intimação acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor. Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “(...)3. O prazo para pagamento de quantia certa encartada na 

sentença judicial transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno 

Valor, é de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição, por 

ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, sendo certo que, 

desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, 

da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da 

inércia do ente estatal em adimplir voluntariamente a obrigação judicial 

imposta, resta ao Poder Judiciário lançar mão das ferramentas de que 

dispõe para alcançar a satisfação do crédito devido à parte Exequente, na 

esteira do disposto no art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. 

Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em 

julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta 

dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade 

citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal 

ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os 

efeitos do § 3o do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali 

definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de 

precatório, terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a 

competência do Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o 

Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, 

DETERMINO a realização de sequestro do montante devido, anotado em 

cálculo elaborado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, 

consoante dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da 

Fazenda Pública. JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de 

bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante 

integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da 

constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente embargos, 

sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o aludido prazo, não 

havendo oposição de embargos, o que deverá ser certificado, tornem os 

autos conclusos para sentença de extinção da execução e consequente 

expedição de alvará judicial em favor da parte exequente. Caso contrário, 

aportando aos autos embargos a penhora, certifique-se a tempestividade 

e intime-se a parte adversa para que, no mesmo prazo, querendo, se 

manifeste quanto as teses defensivas, sob pena de preclusão. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010071-58.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não 

pagamento voluntário determinado por este juízo, cujo Ofício Requisitório 

fora devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação 

legal do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos 

autos, sem, contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 

(sessenta dias), sendo a leitura eletrônica devidamente efetivada, a parte 

exequente pugnou pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual 

suficiente à satisfação do débito exequendo. Nesse cenário, este juízo, ao 

receber o pedido de bloqueio judicial, determinou que a RPV expedida 

neste processo fosse encaminhada ao Departamento responsável para 

que este proceda com a liquidação do valor, considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM. Em referida decisão, este juízo ainda 

consignou que com a respectiva realização da liquidação, iria ser 

realizado diretamente o bloqueio de valores sem a necessidade de nova 

intimação para pagamento da Fazenda Pública. Com o aporte do aludido 

cálculo, foram os autos remetidos à conclusão. Fundamento. Decido. Pois 

bem, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte 

Exequente quanto ao pedido de sequestro, eis que, conforme resta 

devidamente demonstrado nos andamentos eletrônicos registrados nos 

autos, em que pese a concordância da própria Fazenda em relação ao 

débito exequendo, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a 

intimação acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor. Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “(...)3. O prazo para pagamento de quantia certa encartada na 

sentença judicial transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno 

Valor, é de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição, por 

ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, sendo certo que, 

desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, 

da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da 

inércia do ente estatal em adimplir voluntariamente a obrigação judicial 

imposta, resta ao Poder Judiciário lançar mão das ferramentas de que 

dispõe para alcançar a satisfação do crédito devido à parte Exequente, na 

esteira do disposto no art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. 

Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em 

julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta 
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dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade 

citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal 

ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os 

efeitos do § 3o do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali 

definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de 

precatório, terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a 

competência do Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o 

Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, 

DETERMINO a realização de sequestro do montante devido, anotado em 

cálculo elaborado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, 

consoante dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da 

Fazenda Pública. JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de 

bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante 

integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da 

constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente embargos, 

sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o aludido prazo, não 

havendo oposição de embargos, o que deverá ser certificado, tornem os 

autos conclusos para sentença de extinção da execução e consequente 

expedição de alvará judicial em favor da parte exequente. Caso contrário, 

aportando aos autos embargos a penhora, certifique-se a tempestividade 

e intime-se a parte adversa para que, no mesmo prazo, querendo, se 

manifeste quanto as teses defensivas, sob pena de preclusão. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010062-96.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não 

pagamento voluntário determinado por este juízo, cujo Ofício Requisitório 

fora devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação 

legal do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos 

autos, sem, contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 

(sessenta dias), sendo a leitura eletrônica devidamente efetivada, a parte 

exequente pugnou pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual 

suficiente à satisfação do débito exequendo. Nesse cenário, este juízo, ao 

receber o pedido de bloqueio judicial, determinou que a RPV expedida 

neste processo fosse encaminhada ao Departamento responsável para 

que este proceda com a liquidação do valor, considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM. Em referida decisão, este juízo ainda 

consignou que com a respectiva realização da liquidação, iria ser 

realizado diretamente o bloqueio de valores sem a necessidade de nova 

intimação para pagamento da Fazenda Pública. Com o aporte do aludido 

cálculo, foram os autos remetidos à conclusão. Fundamento. Decido. Pois 

bem, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte 

Exequente quanto ao pedido de sequestro, eis que, conforme resta 

devidamente demonstrado nos andamentos eletrônicos registrados nos 

autos, em que pese a concordância da própria Fazenda em relação ao 

débito exequendo, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a 

intimação acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor. Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “(...)3. O prazo para pagamento de quantia certa encartada na 

sentença judicial transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno 

Valor, é de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição, por 

ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, sendo certo que, 

desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, 

da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da 

inércia do ente estatal em adimplir voluntariamente a obrigação judicial 

imposta, resta ao Poder Judiciário lançar mão das ferramentas de que 

dispõe para alcançar a satisfação do crédito devido à parte Exequente, na 

esteira do disposto no art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. 

Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em 

julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta 

dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade 

citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal 

ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os 

efeitos do § 3o do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali 

definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de 

precatório, terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a 

competência do Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o 

Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, 

DETERMINO a realização de sequestro do montante devido, anotado em 

cálculo elaborado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, 

consoante dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da 

Fazenda Pública. JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de 

bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante 

integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da 

constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente embargos, 

sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o aludido prazo, não 

havendo oposição de embargos, o que deverá ser certificado, tornem os 

autos conclusos para sentença de extinção da execução e consequente 

expedição de alvará judicial em favor da parte exequente. Caso contrário, 

aportando aos autos embargos a penhora, certifique-se a tempestividade 

e intime-se a parte adversa para que, no mesmo prazo, querendo, se 

manifeste quanto as teses defensivas, sob pena de preclusão. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010093-19.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não 

pagamento voluntário determinado por este juízo, cujo Ofício Requisitório 

fora devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação 

legal do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos 

autos, sem, contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 

(sessenta dias), sendo a leitura eletrônica devidamente efetivada, a parte 

exequente pugnou pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual 

suficiente à satisfação do débito exequendo. Nesse cenário, este juízo, ao 

receber o pedido de bloqueio judicial, determinou que a RPV expedida 

neste processo fosse encaminhada ao Departamento responsável para 

que este proceda com a liquidação do valor, considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM. Em referida decisão, este juízo ainda 

consignou que com a respectiva realização da liquidação, iria ser 

realizado diretamente o bloqueio de valores sem a necessidade de nova 

intimação para pagamento da Fazenda Pública. Com o aporte do aludido 

cálculo, foram os autos remetidos à conclusão. Fundamento. Decido. Pois 

bem, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte 

Exequente quanto ao pedido de sequestro, eis que, conforme resta 

devidamente demonstrado nos andamentos eletrônicos registrados nos 

autos, em que pese a concordância da própria Fazenda em relação ao 

débito exequendo, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a 

intimação acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor. Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “(...)3. O prazo para pagamento de quantia certa encartada na 

sentença judicial transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno 

Valor, é de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição, por 

ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, sendo certo que, 

desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, 

da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da 

inércia do ente estatal em adimplir voluntariamente a obrigação judicial 

imposta, resta ao Poder Judiciário lançar mão das ferramentas de que 

dispõe para alcançar a satisfação do crédito devido à parte Exequente, na 

esteira do disposto no art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. 
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Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em 

julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta 

dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade 

citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal 

ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os 

efeitos do § 3o do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali 

definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de 

precatório, terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a 

competência do Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o 

Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, 

DETERMINO a realização de sequestro do montante devido, anotado em 

cálculo elaborado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, 

consoante dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da 

Fazenda Pública. JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de 

bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante 

integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da 

constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente embargos, 

sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o aludido prazo, não 

havendo oposição de embargos, o que deverá ser certificado, tornem os 

autos conclusos para sentença de extinção da execução e consequente 

expedição de alvará judicial em favor da parte exequente. Caso contrário, 

aportando aos autos embargos a penhora, certifique-se a tempestividade 

e intime-se a parte adversa para que, no mesmo prazo, querendo, se 

manifeste quanto as teses defensivas, sob pena de preclusão. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010088-31.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES OAB - MT0011471S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não 

pagamento voluntário determinado por este juízo, cujo Ofício Requisitório 

fora devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação 

legal do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos 

autos, sem, contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 

(sessenta dias), sendo a leitura eletrônica devidamente efetivada, a parte 

exequente pugnou pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual 

suficiente à satisfação do débito exequendo. Nesse cenário, este juízo, ao 

receber o pedido de bloqueio judicial, determinou que a RPV expedida 

neste processo fosse encaminhada ao Departamento responsável para 

que este proceda com a liquidação do valor, considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM. Em referida decisão, este juízo ainda 

consignou que com a respectiva realização da liquidação, iria ser 

realizado diretamente o bloqueio de valores sem a necessidade de nova 

intimação para pagamento da Fazenda Pública. Com o aporte do aludido 

cálculo, foram os autos remetidos à conclusão. Fundamento. Decido. Pois 

bem, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte 

Exequente quanto ao pedido de sequestro, eis que, conforme resta 

devidamente demonstrado nos andamentos eletrônicos registrados nos 

autos, em que pese a concordância da própria Fazenda em relação ao 

débito exequendo, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a 

intimação acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor. Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “(...)3. O prazo para pagamento de quantia certa encartada na 

sentença judicial transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno 

Valor, é de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição, por 

ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, sendo certo que, 

desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, 

da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da 

inércia do ente estatal em adimplir voluntariamente a obrigação judicial 

imposta, resta ao Poder Judiciário lançar mão das ferramentas de que 

dispõe para alcançar a satisfação do crédito devido à parte Exequente, na 

esteira do disposto no art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. 

Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em 

julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta 

dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade 

citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal 

ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os 

efeitos do § 3o do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali 

definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de 

precatório, terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a 

competência do Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o 

Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, 

DETERMINO a realização de sequestro do montante devido, anotado em 

cálculo elaborado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, 

consoante dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da 

Fazenda Pública. JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de 

bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante 

integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da 

constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente embargos, 

sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o aludido prazo, não 

havendo oposição de embargos, o que deverá ser certificado, tornem os 

autos conclusos para sentença de extinção da execução e consequente 

expedição de alvará judicial em favor da parte exequente. Caso contrário, 

aportando aos autos embargos a penhora, certifique-se a tempestividade 

e intime-se a parte adversa para que, no mesmo prazo, querendo, se 

manifeste quanto as teses defensivas, sob pena de preclusão. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010071-92.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES OAB - MT0011471S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não 

pagamento voluntário determinado por este juízo, cujo Ofício Requisitório 

fora devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação 

legal do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos 

autos, sem, contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 

(sessenta dias), sendo a leitura eletrônica devidamente efetivada, a parte 

exequente pugnou pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual 

suficiente à satisfação do débito exequendo. Nesse cenário, este juízo, ao 

receber o pedido de bloqueio judicial, determinou que a RPV expedida 

neste processo fosse encaminhada ao Departamento responsável para 

que este proceda com a liquidação do valor, considerando o disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM. Em referida decisão, este juízo ainda 

consignou que com a respectiva realização da liquidação, iria ser 

realizado diretamente o bloqueio de valores sem a necessidade de nova 

intimação para pagamento da Fazenda Pública. Com o aporte do aludido 

cálculo, foram os autos remetidos à conclusão. Fundamento. Decido. Pois 

bem, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte 

Exequente quanto ao pedido de sequestro, eis que, conforme resta 

devidamente demonstrado nos andamentos eletrônicos registrados nos 

autos, em que pese a concordância da própria Fazenda em relação ao 

débito exequendo, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a 

intimação acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor. Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “(...)3. O prazo para pagamento de quantia certa encartada na 

sentença judicial transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno 

Valor, é de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição, por 

ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, sendo certo que, 

desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, 

da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da 
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inércia do ente estatal em adimplir voluntariamente a obrigação judicial 

imposta, resta ao Poder Judiciário lançar mão das ferramentas de que 

dispõe para alcançar a satisfação do crédito devido à parte Exequente, na 

esteira do disposto no art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. 

Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em 

julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta 

dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade 

citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal 

ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os 

efeitos do § 3o do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali 

definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de 

precatório, terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a 

competência do Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o 

Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, 

DETERMINO a realização de sequestro do montante devido, anotado em 

cálculo elaborado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, 

consoante dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da 

Fazenda Pública. JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de 

bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante 

integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da 

constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente embargos, 

sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o aludido prazo, não 

havendo oposição de embargos, o que deverá ser certificado, tornem os 

autos conclusos para sentença de extinção da execução e consequente 

expedição de alvará judicial em favor da parte exequente. Caso contrário, 

aportando aos autos embargos a penhora, certifique-se a tempestividade 

e intime-se a parte adversa para que, no mesmo prazo, querendo, se 

manifeste quanto as teses defensivas, sob pena de preclusão. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 45744 Nr: 1590-11.2014.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS CORREA CRESTANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Birck - OAB:MT 

10.093

 Processo n°: 1590-11.2014.811.0108 (Código 45744)

Autor: Ministério Público Estadual

Réu: Marcos Correa Crestani

AÇÃO PENAL

VISTOS.

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual em face 

de Marcos Correa Crestani, ante a suposta prática do delito tipificado no 

artigo 121, caput, c/c artigo 14, II, do Código Penal.

No decorrer do procedimento aportou aos autos a Certidão de Óbito do réu 

(f.143).

Instado a manifestar-se o Ministério Público pugnou pela extinção da 

punibilidade do acusado.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Em face do teor do art. 107, I do Código Penal, onde se disciplina que a 

morte do agente é causa que extingue a possibilidade jurídica do Estado 

impor a pena, uma vez juntada aos autos certidão que comprova o óbito 

do acusado Marcos Correa Crestani, impõe-se a extinção da sua 

punibilidade.

Desta feita, em conformidade com a lei penal, estando devidamente 

comprovada a morte do agente (f.143), declaro extinta a punibilidade do 

réu Marcos Correa Crestani, com base no art. 107, I, do Código Penal, 

extinguindo o processo e, por fim, determino que feitas as anotações e 

baixas de estilo, proceda ao arquivamento destes autos.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Transitada em julgado a presente decisão, procedam-se as baixas, 

anotações e comunicações necessárias, arquivando-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 19 de março de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 51639 Nr: 371-89.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alecsandro Bau, Loinir Baú, ATAVANTES 

CERVELIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO MORELI - OAB:13052

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado, 

com carga do presente feito, Dr. RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI, 

para IMEDIATAMENTE, OAB/MT 19724/O, proceder a devolução do feito 

em secretaria, considerando que a carga realizada era apenas para 

fotocópia, tendo como devolução até o final do expediente do mesmo dia 

de carga, nos termos do art. 363, § Único da CNGC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 54964 Nr: 2135-13.2016.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alecsandro Bau

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI 

OURO VERDE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:13052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE DE 

OLIVEIRA VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado, 

com carga do presente feito, Dr. RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI, 

para IMEDIATAMENTE, proceder a devolução do feito em secretaria, 

considerando que a carga realizada era apenas para fotocópia, tendo 

como devolução até o final do expediente do mesmo dia de carga, nos 

termos do art. 363, § Único da CNGC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 54845 Nr: 2080-62.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO FERREIRA GONÇALVES - ME, 

ADRIANO FERREIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado, 

com carga do presente feito, Dr. RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI, 

para IMEDIATAMENTE, OAB/MT 19724/O, proceder a devolução do feito 

em secretaria, considerando que a carga realizada era apenas para 

fotocópia, tendo como devolução até o final do expediente do mesmo dia 

de carga, nos termos do art. 363, § Único da CNGC.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 46723 Nr: 2242-28.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IHARABRAS S.A. INDUSTRIAS QUIMICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO TIRLONI - EPP, ADALBERTO 
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TIRLONI, CASSIANA CANDIDO DA SILVA TIRLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584, GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO 

- OAB:246.281 SP, MARCUS VINICIUS PEREIRA LUCAS - OAB:285739, 

Rafael Lopes de Oliveira Casati - OAB:19724/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUIS WERNER - 

OAB:MT 6298-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

Avenida Rio de Janeiro, nº. 223, Centro, Tapurah/MT - Fone: (66) 

3547-1854

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº 2242-28.2014.811.0108 - CÓDIGO Nº 46723 - NÚMERO/ANO: 

0/2014

TIPO DE AÇÃO: EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR 

SOLVENTE

EXEQUENTE: IHARABRAS S/A INDUSTRIA QUÍMICAS

EXECUTADA: ADALBERTO TIRLONI – EPP, ADALBERTO TIRLONI E 

CASSIANA CÂNDIDO DA SILVA TIRLONI

Pelo presente, faz saber a todos, que será levado à arrematação em 

primeira e segunda praças, o bem de propriedade da Executada 

ADALBERTO TIRLONI – EPP atual denominação de Agrícola Ceres Tapurah 

Ltda - ME, na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: 10 de abril de 2018, às 10:00 horas, por preço não 

inferior ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: 10 de abril de 2018, às 13:00 horas, para venda a 

quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o como tal 

valor inferior a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação.

L O C A L :  O  l e i l ã o  s e r á  r e a l i z a d o  a t r a v é s  d o  s i t e 

www.balbinoleiloes.com.br.

BEM(NS): Lote urbano sob nº. 07 da quadra nº. 20, situado na Avenida 

Paraná, do Projeto de Colonização Tapurah I, no Município e Comarca de 

Tapurah/MT, com área de 1.000,00m² (um mil metros quadrados), com os 

seguintes limites e confrontações: Frente, medindo 20,00 metros, 

confrontando com a Avenida Paraná; Fundos, medindo 20,00 metros, 

confrontando com o lote nº. 14; Lado direito, medindo 50,00 metros, 

confrontando com o lote nº. 08; Lado esquerdo, medindo 50,00 metros, 

confrontando com o lote nº. 06. Benfeitorias: Um barracão construído em 

alvenaria com aproximadamente 500,00m² (quinhentos metros quadrados). 

A construção está inacabada, encontrando-se toda a frente do imóvel 

aberta, localizado no centro da cidade, sendo que a rua da frente está 

asfaltada. Imóvel matriculado sob o nº. 1.346 no Cartório de Registro de 

Imóveis do 1º ofício da Comarca de Tapurah/MT.

(RE)AVALIAÇÃO: R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), em 

03 de abril de 2017, atualizado para R$ 456.696,34 (quatrocentos e 

cinquenta e seis mil, seiscentos e noventa e seis reais e trinta e quatro 

centavos), em março de 2018.

DEPOSITÁRIO: ADALBERTO TIRLONI.

 LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Conforme descrição acima.

VALOR DA DÍVIDA: R$ 2.232.378,24 (dois milhões, duzentos e trinta e 

dois mil, trezentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos), em 

fevereiro de 2018.

ÔNUS: Consta Hipoteca em favor da Bio Soja Fertilizantes Ltda, Bio Soja 

Indústrias Químicas e Biológicas Ltda e Granorte Fertilizantes Ltda; 

Ajuizamento de ação nº. 409.72.2014.811.0108 – Cód. 44243, em favor de 

Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S/A, em trâmite na Vara Única da 

Comarca de Tapurah/MT; Penhora nos autos nº. 409-72.2014.811.0108 – 

Cód. 44243, em favor da Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S/A, em 

trâmite na Vara Única de Tapurah/MT; Arresto nos autos nº. 

1664-65.2014.811.0108 – Cód. 45845, em favor da Iharabras S/A 

Industrias Químicas, em trâmite na Vara Única da Comarca de Tapurah/MT. 

Outros eventuais constantes na Matrícula Imobiliária.

LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, JUCEMAT nº. 022; Luiz Balbino 

da Silva, FAMATO nº. 66/2013 e Joabe Balbino da Silva, JUCEMAT nº 29 e 

FAMATO nº. 67/2013.

COMISSÃO DA LEILOEIRA: Em caso de arrematação, a comissão será 

devida no percentual de 6% (seis por cento) do valor do bem arrematado. 

Em carro de adjudicação, remição ou acordo, a comissão será de 2,5% 

(dois e meio por cento), sobre o valor da avaliação.

LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.leiloesjudiciais.com.br e www.balbinoleiloes.com.br, a partir do 

primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, devendo, para 

tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo 

de até 24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços 

ofertados e recolherem a quantia respectiva na data designada para a 

realização do leilão, para fins de lavratura do termo próprio.

FORMA DE PAGAMENTO:

A arrematação far-se-á com depósito à vista ou conforme prevê o art. 895 

do CPC/2015.

Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado, 

conforme art. 895 do CPC (Lei nº. 13.105, de 16 de março de 2015), sendo 

que o arrematante deverá pagar 25% (vinte e cinco por cento) do valor do 

lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as 

prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada. 

O valor de cada parcela, por ocasião do pagamento, será acrescido de 

juros equivalentes à taxa da poupança, garantido por restrição sobre o 

próprio bem no caso de imóveis ou mediante apresentação de caução 

idônea no caso de veículos. OBS: A disputa para lances a prazo será 

encerrada bastando um lance à vista igual ou superior ao último lance 

ofertado, de modo que a disputa permanecerá aberta apenas entre os 

lances à vista.

INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado o executado ADALBERTO TIRLONI – 

EPP, na pessoa de seu representante legal, ADALBERTO TIRLONI E 

CASSIANA CÂNDIDO DA SILVA TIRLONI, e seu cônjuge se casado for, 

BIO SOJA FERTILIZANTES LTDA, BIO SOJA INDÚSTRIAS QUÍMICAS E 

BIOLÓGICAS LTDA E GRANORTE FERTILIZANTES LTDA, na qualidade de 

Credores Hipotecários, bem como os eventuais: coproprietários; 

proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, 

direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou 

concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, 

anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente 

comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, 

das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação 

pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de 

Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação 

do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 

826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o 

prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os 

atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias 

após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de 

Processo Civil/2015). E, para que chegue ao conhecimento de todos e no 

futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 

será publicado e afixado na forma da Lei. Tapurah/MT, 23 de março de 

2018. Eu, _______________ Juceleine Kreutz de Lima, Gestora Judiciária, 

o subscrevo e assino.

JUCILEINE KREUTZ DE LIMA

Gestora Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 25041 Nr: 1317-71.2010.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:MT 17.555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado, 

com carga do presente feito, Dra. CRISTIANY DUTRA ESPINDOLA, 

OAB/MT 18197, para IMEDIATAMENTE, OAB/MT 19724/O, proceder a 

devolução do feito em secretaria, considerando que a carga realizada era 

apenas para fotocópia, tendo como devolução até o final do expediente do 

mesmo dia de carga, nos termos do art. 363, § Único da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 49926 Nr: 1545-70.2015.811.0108

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLAVO DEMARI WEBBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RINALDO ALVES DA SILVA, SANDRA REGINA 
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RANGEL DA SILVA, Edinamar Alves Correa da Silva, BENEDITO BRIZOLA 

FERREIRA, MARIA DO CARMO SILVA FERREIRA, Ed-Wilson Alves da 

Silva, LUIZ ZOLDAN, MARIA PERIN ZOLDAN, AIRES TRÊS, DINEI OCA, 

HIDEO OKA, LEONILDA ALVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ANTONIO STUANI - 

OAB:6116

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS BITENCOURT 

ESTANISLAU - OAB:11705/MT

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se quanto ao petitório da 

Fazenda Pública Estadual, bem como para em mesmo prazo providenciar o 

recolhimento das custas processuais de distribuição das Cartas 

Precatórias, comprovando nos autos para posterior envio do ato 

deprecado, nos termos do Art. 389 CNGC/TJMT.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 47645 Nr: 347-95.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcemir Clayton Neves de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9405

 Processo n°: 347-95.2015.811.0108 (Código nº: 47645)

AUTOR: Ministério Público Estadual

AUTOR DO FATO: Alcemir Clayton Neves de Matos

TERMO CIRCUNSTANCIADO

Vistos.

Cuida-se de Termo Circunstanciado para apuração da prática do delito de 

abuso de autoridade, praticado, em tese, por Alcemir Clayton Neves de 

Matos, na data de 29/03/2014.

Entre um ato e outro, o representante ministerial pugnou pela extinção da 

punibilidade do acusado ante ao reconhecimento da prescrição da 

pretensão punitiva.

Formalizados, vieram os autos conclusos para sentença.

É O BREVE RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

 Primeiramente, insta consignar que punibilidade é a possibilidade de 

efetivação concreta da pretensão punitiva, para satisfazê-la, o Estado 

deve agir dentro de prazos determinados, sob pena de perdê-la.

Outrossim, a perda do direito de impor a sanção, só ocorre antes de 

transitar em julgado a sentença final.

Neste compasso, observo que a pena cominada ao delito capitulado no 

artigo possui pena máxima de 6 (seis) meses, conforme preceitua o artigo 

6º, §3º, alínea b, da Lei nº 4.898/65.

Nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal, para o crime cuja 

pena máxima não exceda a 01 (um) ano, opera-se a prescrição no prazo 

de 03 (três) anos.

Destarte, considerando que desde a data dos fatos (29/03/2014), não 

ocorreu nenhuma causa interruptiva da prescrição, tendo transcorrido 

quase 04 anos até os dias atuais, há que se reconhecer a extinção da 

punibilidade do agente.

 Portanto, há óbice intransponível ao prosseguimento da ação penal, 

consistente na prescrição da pretensão punitiva estatal.

Ante ao exposto, com fulcro no artigo 107, IV, do Código Penal, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado Alcemir Clayton Neves de Matos, 

quanto ao delito tipificado no artigo 6º, §3º, alínea b, da Lei nº 4.898/65 e 

JULGO EXTINTA por sentença a presente ação penal.

Transitada em julgado a presente sentença, procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Publique-se.

Registra-se.

Intime-se.

Tapurah (MT), 22 de fevereiro de 2018.

 FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60012 Nr: 1375-36.2016.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 Vistos.

Trata-se de ação penal pública incondicionada em que o Parquet imputa ao 

acusado Marcos Antonio Almeida a prática, em tese, do delito capitulado 

no artigo 306, da Lei nº 9.503/97.

Citado, o acusado informou que não possui condições financeiras para 

constituir advogado nos autos e pugnou pela nomeação de um advogado 

dativo (fl. 38).

Assim, considerando que o acusado informou ser hipossuficiente, nomeio 

o ilustre advogado Dr. Max Alei Goulart, para patrocinar a defesa do 

aludido, arbitrando honorários conforme tabela mínima da OAB/MT (9URH – 

correspondente a R$ 7.920,45).

Intime-se da nomeação, bem como para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396-A do Código de Processo 

Penal).

Cumpra-se.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA nº 08/2018 - Diretoria

O Excelentíssimo Senhor Elmo Lamoia de Moraes Juiz substituto e Diretor 

do Foro da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade - Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o óbito do Juiz de Paz desta Comarca, Sr. Cleófilo Carneiro 

Geraldes, ocorrido nesta madrugada de quarta-feira (04.04.2018).

RESOLVE:

Art. 1º - DECRETAR LUTO OFICIAL por 3 (três) dias, no âmbito do serviço 

judicial desta Comarca, sem suspensão dos prazos processuais e do 

expediente judiciário, a partir do dia 04 de abril de 2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, encaminhando uma cópia para a 

Corregedoria-Geral da Justiça, uma cópia para a Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, e uma cópia para a família do 

falecido.

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 04 de abril de 2018.

Elmo Lamoia de Moraes

Juiz Substituto e Diretor do Foro

 

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57110 Nr: 810-33.2015.811.0077

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gessy da Mota Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio José de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 Vistos.

Dê-se vistas à ambas as partes para que se manifestem sobre os 
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embargos de declarações apresentados, no prazo sucessivo de 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62764 Nr: 1354-50.2017.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diumar Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao Artigo 1221 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCJ), encaminho os autos ao advogado 

do requerente, em razão da tempestividade da contestação, para, 

querendo, no prazo de quinze (15) dias, impugná-la.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52162 Nr: 345-92.2013.811.0077

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ilda Chubé Paticú

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:310.498/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO, com fundamento no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil.

 Custas pela parte executada, que é isenta.

P.R.I.C. e após, observadas as formalidades legais, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52181 Nr: 365-83.2013.811.0077

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Chave Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:310.498/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO, com fundamento no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil.

 Custas pela parte executada, que é isenta.

P.R.I.C. e após, observadas as formalidades legais, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50036 Nr: 1403-04.2011.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange Sorubim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:310.498/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO, com fundamento no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil.

 Custas pela parte executada, que é isenta.

P.R.I.C. e após, observadas as formalidades legais, arquive-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62597 Nr: 1302-54.2017.811.0077

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto José Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimunda Paulo de Souza, Tatiane Paulo de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) na(s) pessoa(s) de seu(s) patrono(s):

GILBERTO JOSÉ CORREA (Requerente), Cpf: 53632672172, Rg: 

0.834.367-5, Filiação: Maria da Conceição do Prado Correa e Jose Correa 

da Conceiçãojose Correa da Conceição, data de nascimento: 15/12/1970, 

brasileiro(a), natural de São Paulo-SP, solteiro(a), Telefone 99935-1918, 

Endereço: Rua Municipal, S/nº, Bairro: Jardim Aeroporto, Cidade: Vila Bela 

da Santíssima Trindade-MT, CEP: 78245000.

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima 

qualificado(a, s) para comparecer(em) à audiência designada, conforme 

dados abaixo.

DADOS DA AUDIÊNCIA: Conciliação que se realizará no dia 17/04/2018, às 

18:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.1- Acolho a emenda à inicial.2- Defiro o 

pedido para expedição de ofício ao Ofício de Imóveis para averbar a 

indisponibilidade do imóvel na matrícula, até ulterior decisão deste juízo.3- 

Designo audiência Conciliação a ser realizada em data a ser marcada pelo 

Conciliador, certificando-se nos autos, devendo as partes estar 

acompanhadas de advogados ou

Defensor Público.4- Ressalta-se que o não comparecimento injustificado 

do autor e/ou do requerido à audiência designada é considerado ato 

atentatório à dignidade da Justiça e será cominada multa de 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos 

termos do art. 334, §8º do CPC.5- Intime-se a parte autora, por intermédio 

de seu advogado ou pessoalmente,

caso representado pela Defensoria Pública.6- Cite-se no endereço 

mencionado na inicial, com as advertências legais.

ADVERTÊNCIAS: As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC).

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais.

Vila Bela da Santíssima Trindade, 04 de abril de 2018

Jhonatan Correia Motta

Gestor(a) Administrativo(a)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58905 Nr: 49642-63.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Neto Maciel Aranha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 DESPACHO

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Penal Pública, em que a denúncia foi recebida, tendo 

sido o acusado devidamente citado e ofereceu resposta à acusação nos 

moldes do art. 396-A do CPP.

Os autos vieram conclusos. Relatei. Passo a decidir.

Em análise detida dos autos, verifica-se que se fazem presentes os 

requisitos genéricos e específicos para o recebimento e processamento 

da presente ação penal, já que há um suporte probatório mínimo para 

respaldar a peça acusatória, não sendo, hipótese de absolvição sumária 

(art. 397, do CPP).

Posto isto, ratifico o recebimento da denúncia nos termos do art. 399 do 

Código de Processo Penal.

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 16/04/2018, às 

16h30min.

Intimem-se o réu, testemunhas, Ministério Público e Defesa, 

cadastrando-se o advogado de defesa no sistema Apolo, para que receba 

as publicações em seu nome.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.
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Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010063-40.2014.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SILAS PADUA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MIGUEL MARCHETTI DO NASCIMENTO OAB - MT0020970A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

TILIANA NORMA BILLIG (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 8010063-40.2014.8.11.0077; Valor causa: R$ 6.113,38; Tipo: 

Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[DIREITO DE IMAGEM, 

OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: DOUGLAS SILAS PADUA ALVES Parte Ré: EXECUTADO: OI 

S/A Vistos, etc. Vista ao exequente sobre depósito judicial e para dizer se 

a obrigação foi integralmente cumprida, no prazo de cinco dias, sob pena 

de extinção da execução pelo cumprimento da obrigação. VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE, 4 de abril de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES 

Juiz(a) de Direito

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101421 Nr: 967-33.2012.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANE DA COSTA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 13.171

 Autos nº: 967-33.2012.811.0102

Código n°: 101421

Vistos etc.

Diante da certidão à fl. 344 e, considerando que nos autos n° 

232-29.2014.811.0102 foi designada audiência de interrogatório para a 

acusada para a data de 26/04/2018 às 16h00min, DESIGNO a solenidade 

para o interrogatório da ré destes autos para a mesma data e horários 

acima relatados.

 INTIME-SE a acusada no endereço informado à fl. 344.

SOLICITE-SE a devolução da missiva expedida à fl. 342, 

independentemente de cumprimento.

 Vera-MT, 02 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119329 Nr: 2592-29.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VANDERLEI GONZATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MT – Distribuidora de energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSE FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247, MANOELA DE SÃO JOSÉ RAMOS - 

OAB:OAB/MT 21.250-O, MARCELO HUCK JUNIOR - OAB:OAB/MT 

17.976, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:OAB/MT - 18.586, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A

 INTMAR O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA, NO PRAZO 

LEGAL, IMPGUNAR A CONTESTAÇÃO APRESENTADA NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119995 Nr: 2871-15.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR SCHMITT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO DELGADO DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTMAR O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA, NO PRAZO 

LEGAL, IMPGUNAR A CONTESTAÇÃO APRESENTADA NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105015 Nr: 344-61.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR LUIZ GIACOMELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINE LOCATELLI LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298, JULIANO TRAMONTINA - OAB:4728

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

REQUERER O QUE DE DIREITO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101203 Nr: 450-91.2013.811.0102

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO NICHELE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENYS SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16561/MT

 INTIMAR ADVOGADO DA PARTE EMBARGADA PARA PROMOVER O DE 

DIREITO, NO PRAO DE 10 (DEZ) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 72070 Nr: 39-82.2012.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA IGUAÇU LTDA., SAULO 

GERALDO DE OLIVEIRA, CRISTINA HEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de penhora, 

avaliação e intimaçãoi dos requeridos, por meio de guia emitida no Portal 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

conforme provimento n. 07/2017-CGJ, devendo proceder a juntada nos 

autos de cópia da guia e comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119210 Nr: 2527-34.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINIR WICKERT KLEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA MAYER - 
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OAB:18586, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHA BARBOSA - OAB:OAB-MT 13245A

 INTMAR O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA, NO PRAZO 

LEGAL, IMPGUNAR A CONTESTAÇÃO APRESENTADA NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114098 Nr: 445-30.2017.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENI BERNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:46881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO 

LEGAL, SE MANIFESTAR SOBRE A DEVOLUÇÃO DA CARTA 

PRECATÓRIA DE REF. 36.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119400 Nr: 2632-11.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIO GIRARDI, IVONE THOMÉ GIRARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR ZOCOLOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O, JOÃO MIGUEL MARCHETTI DO NASCIMENTO - 

OAB:20970/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE F.PIRES - 

OAB:7679/MT

 INTIMAR O ADVOGADO DAS PARTES REQUERENTES PARA, NO PRAZO 

LEGAL, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS À REF. 39.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 71870 Nr: 973-74.2011.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA IGUAÇU LTDA., SAULO 

GERALDO DE OLIVEIRA, CRISTINA HEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DEFIRO pedido de fls. 110. Designem-se novas datas para as vendas 

judiciais, expedindo-se o necessário.

Intime-se.

As providencias.

Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PONTES E LACERDA 
 
 

 
 EDITAL 04/2018- DF 
 
 
O Dr. Elmo Lamoia de Moraes, Juiz Substituto e Diretor do Foro em Substituição Legal da 
Comarca de Pontes e Lacerda - Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,  
 
CONSIDERANDO o teor da decisão proferida em 21 de Março de 2018, pelo Excelentíssimo 
Senhor Vice Diretor-Geral do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Senhor Eduardo da 
Silveira Campos, nos  Autos de Pedido  de Abertura  de Processo Seletivo nº. 02/2018 (CIA nº 
0704277-69.2018.811.0000), qual autorizou a realização de novo processo seletivo de estagiários 
de Nível Médio. 
 
Resolve: 
 
Tornar  Pública a abertura do Processo Seletivo para o Recrutamento de Estagiário de Nível 
Médio na Comarca de Pontes e Lacerda-MT. O processo seletivo e demais procedimentos serão 
regidos de acordo com o Edital n.º 014/2012/GSCP, de 16/05/2012, disponibilizado no Diário da 
Justiça Eletrônico-MT n.º 8.813, em 17.05.2012.As inscrições serão realizadas gratuitamente e 
recebidas exclusivamente na Central de Administração do Fórum da Comarca de Pontes e 
Lacerda-MT, situado na Avenida Paraná n.º 2598, Bairro São José em Pontes e Lacerda/MT, no 
período compreendido de 16/04/2018  a 27/04/2018, no horário das 12h00m a 19h00m. 
 
Para os candidatos que não poderem comparecer na Central de Administração da Comarca de 
Pontes e Lacerda-MT, a inscrições poderão ser realizada através de procuração.As vagas serão 
preenchidas conforme o quantitativo a ser informado pela Divisão de Estágio Curricular do 
Departamento de Recurso Humano do Tribunal de Justiça.Os interessados deverão verificar os 
demais regulamentos do processo seletivo no Edital 014/2012/GSCP.  
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 
expediu-se o presente Edital.  
 
 
Pontes e Lacerda, 03 de Abril de 2018. 
 
 
Elmo Lamoia de Moraes,Juiz  
Substituto e Diretor do Foro em Substituição Legal 
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FICHA DE INSCRIÇÃO DE PROCESSO SELETIVO ESTAGIÁRIO 

ENSINO MÉDIO 2018 
 

INSCRIÇÃO Nº  
 

 

Nome: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sexo: (   ) Feminino   (   ) Masculino 

Nome da Mãe: ------------------------------------------------------------------------------------- 

Nome do Pai: -------------------------------------------------------------------------------------- 

Naturalidade: ------------------------------- Data de Nascimento: ------/--------/---------- 

RG: ------------------------------------Órgão Emissor:- --------------UF do órgão---------- 

Data da emissão: ------------------------ CPF:  ----------------------------------- 

Endereço: -----------------------------------Bairro: -----------------------------UF ---------- 

Cidade: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Telefone fixo: ---------------------------Telefone Celular: -----------------------------------  

Email________________________________________________________________ 

Curso:- --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ano do Curso: ----------------------------------------------------------------------------------- 

Instituição de Ensino: -------------------------------------------------------------------------- 

UF: --------- Cidade: ---------------------------------------------------------------------------- 

Pontes e Lacerda -------- de  Abril 2018 

---------------------------------------------------------------------- 
Assinatura Candidato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponibilizado - 05/04/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10230 Caderno de Anexos - 3 de 16



 
FICHA DE INSCRIÇÃO DE PROCESSO SELETIVO ESTAGIÁRIO  

ENSINO MÉDIO 2018 
 

INSCRIÇÃO Nº  
 

 

Nome: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sexo: (   ) Feminino   (   ) Masculino 

Nome da Mãe: ------------------------------------------------------------------------------------- 

Nome do Pai: -------------------------------------------------------------------------------------- 

Naturalidade: ------------------------------- Data de Nascimento: ------/--------/---------- 

RG: ------------------------------------Órgão Emissor:- --------------UF do órgão---------- 

Data da emissão: ------------------------------- CPF:  ----------------------------------- 

 

Pontes e Lacerda -------- de  Abril 2018 

 

-------------------------------------- 
Gestor Geral/Gestora Administrativa2/3 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO  

COMARCA DE ALTO GARÇAS 
 

EDITAL N.º 007/2018-DF 
 

O EXMO. SENHOR DOUTOR LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO – MMº. Juiz de 
Direito Diretor do Foro da Comarca de Alto Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 
atribuições legais, torna público o GABARITO DEFINITIVO do TESTE SELETIVO PARA 
RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR - CURSOS DIVERSOS, 
conforme segue abaixo: 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alto Garças (MT), 03 de abril de 2018. 

 
LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO 
 Juiz de Direito Diretor do Foro 

01 D 
02 A 
03 C 
04 C 
05 A 
06 B 
07 D 
08 A 
09 C 
10 B 
11 C 
12 C 
13 C 
14 C 
15 B 
16 C 
17 A 
18 C 
19 B 
20 A 
21 D 
22 D 
23 C 
24 B 
25 C 
26 B 
27 D 
28 C 
29 B 
30 A 
31 D 
32 D 
33 D 
34 B 
35 B 
36 D 
37 A 
38 D 
39 B 
40 A 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ALTO GARÇAS 
 
 

EDITAL N.º 008/2018-DF 
 

O EXMO. SENHOR DOUTOR LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO – MMº. Juiz de 
Direito Diretor do Foro da Comarca de Alto Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 
atribuições legais, torna público o GABARITO DEFINITIVO do TESTE SELETIVO PARA 
RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR EM DIREITO, conforme segue 
abaixo: 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alto Garças (MT), 03 de abril de 2018. 

 
LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO 
Juiz de Direito Diretor do Foro 

01 D 
02 A 
03 C 
04 C 
05 A 
06 B 
07 D 
08 A 
09 C 
10 B 
11 C 
12 C 
13 C 
14 C 
15 B 
16 C 
17 A 
18 C 
19 B 
20 A 
21 C 
22 B 
23 C 
24 C 
25 B 
26 C 
27 D 
28 B 
29 C 
30 C 
31 C 
32 D 
33 B 
34 A 
35 A 
36 C 
37 C 
38 A 
39 A 
40 B 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CAMPINÁPOLIS 
 

EDITAL Nº 01/2018 
 
O Excelentíssimo Senhor Doutor Ítalo Osvaldo Alves da Silva, M.M. Juiz Substituto – 
Diretor do Fórum desta Comarca de Campinápolis, Estado de Mato Grosso, no uso de 
suas atribuições legais, e com fundamento na Lei Federal n. 11.788/08, de 25 de 
setembro de 2008, da Resolução n. 8/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 2011, e Decisão 
da Vice-Diretora do Tribunal de Justiça nos autos CIA nº 0021242-08.2018.8.11.0000, 
torna pública a abertura do V Processo Seletivo para Recrutamento de Estagiários de 
Nível Médio da Comarca de Campinápolis-MT, mediante as condições estabelecidas 
neste Edital. 
 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 A coordenação, a operacionalização e o acompanhamento do Processo Seletivo para 
recrutamento de estagiário serão de responsabilidade da Comissão de Apoio ao V 
Processo Seletivo de Estagiários de Nível Médio da Comarca de Campinápolis-MT e 
será composta por: 
Presidente: 
Dr. Ítalo Osvaldo Alves da Silva – Juiz Substituto e Diretor do Fórum  
Membros: 
Nayara Iris Caixeta – Gestora Geral, matrícula 14008,   
Welton Queiroz Viana – Gestor Administrativo, matrícula 3072,  
1.2 O processo seletivo visa à formação de cadastro de reserva para o quadro de 
estagiários remunerados do Fórum da Comarca de Campinápolis, para estudantes de 
nível médio. 
1.3 Aos estagiários incumbe o desempenho de atividades que possibilitem aprendizado 
técnico sob a supervisão e acompanhamento de um magistrado ou servidor do Poder 
Judiciário, sem qualquer forma de vinculo empregatício. 
1.4 O processo seletivo obedecerá às normas deste edital e terá validade de 01 (um) ano, 
podendo ser prorrogado por igual período. 
1.5 O processo seletivo será realizado em etapa única, consistente em uma prova 
objetiva. 
1.6 O conteúdo programático consta do Anexo I do presente Edital. 
1.7 Será observado o cumprimento de 30 (trinta) horas semanais, distribuídas em 06 
(seis) horas diárias, em horário de funcionamento da Instituição, sem prejuízo das 
atividades discentes. 
1.8 Os estagiários farão jus a bolsa-auxilio no valor de R$ 736,68 (setecentos e trinta e 
seis reais e sessenta e oito centavos). 
1.9 Nos termos do art. 29 da Resolução n. 8/2011/PRES/TP, de 30 de maio 2011, é 
assegurado ao estagiário auxilio transporte no valor de R$ 158,40 (cento e cinquenta e 
oito reais e quarenta centavos). 
1.10 Todos os estagiários, na vigência do Termo de Compromisso do Estágio, terão 
cobertura de seguro de acidentes pessoais, cujo pagamento da apólice será 
responsabilidade da empresa de operacionalização de Programas de Estágio, conforme 
dispõe o art. 32 da Resolução n. 8/2011/PRES/TP. 
1.11 Em conformidade com o art. 26 da Resolução n. 8/2011 PRES/TP, a vigência do 
contrato será fixada no Termo de Compromisso de Estágio, pelo período de 01 (um) 
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ano, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante instrumento 
próprio. 
 
2. DOS REQUISITOS PARA ESTÁGIO CURRICULAR 
2.1 Estar frequentando o ensino regular em instituições públicas e de ensino médio.  
2.2 Na data da contratação, o estudante deve ter a idade mínima de 16 (dezesseis) anos 
completos. 
2.3 Somente poderão ingressar no estágio os candidatos que estejam até o limite de 6 
(seis) meses da data prevista para a conclusão do curso. 
 
3. DAS INSCRIÇÕES 
3.1. As inscrições serão realizadas e recebidas, exclusivamente, na Central de 
Administração do Foro da Comarca de Campinápolis-MT, situado na Avenida 
Benone José Lourenço, n. 2160, Setor União, Campinápolis-MT, no período de      
16 de abril a 04 de maio de 2018, das 12 às 18 horas, sendo preenchidas e assinadas 
conforme Anexo II, considerando-se como extemporânea e sem validade qualquer 
inscrição feita fora desse período. 
3.2. As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira 
responsabilidade do candidato 
3.3. Não haverá cobrança da taxa de inscrição.  
3.4. Ao preencher o formulário de inscrição, o candidato estará declarando que está 
ciente das normas regulamentares do Edital n. 014/2012/GSCP, de 16.05.2012, 
disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico - MT n. 8.813, em 17.05.2012, e que 
preenche as condições nele estabelecidas, devendo comprová-las, através de 
documentos, após aprovação no processo seletivo, para a regular contratação. 
3.5. O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e 
apresentado no local da realização das provas. 
3.6. A relação dos interessados que tiverem suas inscrições deferidas constará de edital 
de convocação para a realização da prova, a ser fixado em mural, no átrio do Fórum da 
Comarca de Campinápolis-MT, na data provável de 11.05.2018, assim como publicado 
no Diário de Justiça Eletrônico-MT, para conhecimento do público. 
 
4. DAS VAGAS 
4.1 Os candidatos aprovados serão convocados pela Divisão de Avaliação, Desempenho 
e Estágio do Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça, de acordo 
com as vagas disponibilizadas e as que surgirem durante o prazo de validade da seleção, 
em observância à ordem classificatória. 
4.2 A ocupação da vaga pelo candidato aprovado estará condicionada ao 
comparecimento no prazo de 05 (cinco) dias após a convocação e à apresentação dos 
documentos de identificação pessoal e comprobatórios do vínculo com a instituição de 
ensino conveniada. 
 
5. DA PROVA 
5.1. A prova será realizada no dia 27.05.2018, às 08 horas (horário de Mato Grosso), 
com duração de 03 (três) horas, na Escola Estadual Couto Magalhães, situada na Rua 
Laudelino Domingos de Araújo, nº 1700.  
5.2. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para seu início, munido 
de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, do comprovante de inscrição e de 
documento de identidade original com foto. 
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5.3. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar documento de identidade 
original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que 
ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, quinze dias, 
juntamente com qualquer outro documento que contenha foto. 
5.4. Não serão aceitos como documento de identidade: certidões de nascimento, CPF, 
título de eleitor, carteira de estudante, documentos que não contenham foto, documentos 
ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados. 
5.5. Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem 
protocolo do documento.  
5.6. A prova terá caráter eliminatório e classificatório e conterá 40 (quarenta) questões 
objetivas, valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos cada uma. Cada questão objetiva terá 
a forma de teste, com quatro alternativas (A, B, C, D), contendo somente 01 (uma) 
alternativa correta. 
5.7. A prova constará de 10 (dez) questões de Conhecimentos Gerais (Atualidades), 10 
(dez) questões de Português, 10 (dez) questões de Raciocínio Lógico e 10 (dez) 
questões de Noções de Informática. 
5.8. A prova será elaborada de acordo com o conteúdo programático constante do 
Anexo I deste Edital. 
5.9. No preenchimento do cartão de resposta da prova objetiva não será admitida 
qualquer rasura, aplicação de corretivo ortográfico ou similar, apagamento através de 
borracha ou similar, sendo computada como errada a questão com tais ocorrências. 
5.10. O preenchimento da identificação do candidato na prova deverá ser realizado 
apenas no local especificamente destinado para esse fim. 
5.11. Não será permitido qualquer tipo de consulta. 
5.12. Os candidatos deverão observar as instruções dos fiscais de sala e portar-se com 
urbanidade e decoro em relação a eles, aos demais responsáveis pela fiscalização da 
aplicação das provas e aos demais candidatos, sob pena de desclassificação. 
5.13. A ausência do candidato no local e horário designados para a realização das 
provas resultará em sua eliminação do processo seletivo. 
 
6. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO 
6.1 Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem, no mínimo, 50 % 
(cinquenta por cento) de acertos na prova objetiva. 
6.2 A classificação será efetuada em ordem decrescente do total de pontos obtidos pelos 
candidatos na prova objetiva. 
6.3 Em caso de empate, será priorizado o candidato que : 
a) Tiver maior idade, conforme dispõe o art.27, paragrafo único, da lei n.10.741/2003; 
b) Apresentar maior pontuação na prova de Português; 
c) Apresentar maior pontuação na prova de Raciocínio Lógico; 
6.4 A nota final do processo seletivo será a maior nota algébrica da nota obtida nas 
provas objetivas. 
6.5. O resultado do presente Processo Seletivo será afixado no átrio do Fórum da 
Comarca de Campinápolis-MT e publicado no Diário de Justiça Eletrônico-MT, em 
data a ser definida posteriormente. 
6.6. A habilitação no processo de seleção de estagiários não gera direito á convocação, 
que far-se-á na conveniência e necessidade da administração, garantindo aos aprovados 
a preservação da ordem de classificação no ato de preenchimento das vagas. 
 
7. DOS RECURSOS 
7.1 Serão admitidos recursos, no prazo de 02 (dois) dias úteis quanto: 
a) Ao indeferimento do requerimento de inscrição; 
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b) Ao gabarito provisório; 
c) Ao resultado final do Processo Seletivo. 
7.2 Os recursos deverão ser interpostos somente na Central de Administração do Foro 
da Comarca de Campinápolis-MT, situado na Avenida Benone José Lourenço, n. 2160, 
Setor União, Campinápolis-MT, das 12 às 18 horas. 
7.3 Ao interpor o recurso, o candidato deverá identificar-se em folha apartada das 
razões de recurso. 
7.4 Será indeferido o recurso em que o candidato tenha se identificado, por qualquer 
meio, no espaço reservado as razões recursais. 
7.5 Os recursos relativos a este processo seletivo serão analisados e decididos pela 
Comissão de Apoio ao V Processo Seletivo para recrutamento de estagiários do 
Tribunal de Justiça do Estado Mato Grosso. 
7.6 Não serão conhecidos os recursos sem a identificação da questão e fundamentação 
clara, objetiva e consistente. 
7.7 Se do exame de recursos contra o Gabarito da prova objetiva resultar anulação de 
questão, a pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos, 
independentemente de terem recorrido. 
 
8. DA HOMOLOGAÇÃO DA SELEÇÃO 
8.1 A homologação do Processo Seletivo será feita pelo Presidente do Tribunal de 
Justiça. 
 
9. DA CONTRATAÇÃO DO ESTAGIARIO 
9.1 Para contratação do estagiário, deverão ser observadas os seguintes requisitos: 
a) Ter sido aprovado no Processo Seletivo; 
b) Matrícula e frequência regular do educando no nível médio, atestados pela instituição 
de ensino; 
c) Ter idade mínima de 16(dezesseis) anos completos; 
d) Celebração de Termo de Compromisso entre o educando, a parte concedente do 
estágio e a instituição de ensino; 
e) Compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas presentes no 
Termo de Compromisso; 
9.2 Os candidatos aprovados serão convocados via e-mail pela Divisão de Estágio 
Curricular da Coordenadoria de Recursos Humano do Tribunal de Justiça – MT, 
obedecendo-se a ordem de classificação e o número de vagas existentes. E 
responsabilidade do candidato informar qualquer alteração de dados.  
9.3 Ao serem convocados, os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos: 
a) Cópia do RG (Identidade) e CPF; 
b) 02 (duas) fotografias recentes, tamanho 3x4; 
c) Ficha Cadastral preenchida;  
d) Comprovante de residência; (conta de água, luz, telefone, etc.) 
e) Certidão Criminal e Cível;   
e) Declaração de matrícula expedida pela instituição de ensino, na qual conste estar 
matriculado; 
f) Declaração de Relação de Parentesco; 
9.4 Uma vez convocados, os candidatos aprovados que não comparecerem para 
formalizar a assinatura do termo de compromisso no prazo de 05 (cinco) dias, e 
munidos de toda documentação, serão considerados desistentes, seguindo-se a 
nomeação do próximo candidato classificado.   
 
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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10.1 A divulgação oficial da abertura, bem como dos demais atos referentes ao presente 
Processo Seletivo serão afixados no átrio do Fórum da Comarca de Campinápolis-MT e 
publicados no Diário de Justiça Eletrônico-MT. 
10.2 É de responsabilidade exclusiva do candidato o acompanhamento das publicações 
de editais, comunicados e demais atos referentes aos eventos do presente Processo 
Seletivo. 
10.3 Quaisquer dúvidas ou omissões do presente edital serão sanadas pelo Presidente da 
Banca Examinadora, através de requerimento por escrito, datado, assinado e 
protocolado na Distribuição do Foro desta Comarca.   
 10.4 Os interessados deverão verificar os demais regulamentos no Edital n. 
014/2012/GSCP, de 16.05.2012, disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico - MT n. 
8.813, em 17.05.2012, o qual se encontra disponível no Portal do Tribunal de Justiça, 
www.tjmt.jus.br. 
10.5 A qualidade de estagiário não confere direito nem expectativa de direito de 
ingresso nos quadros do Poder Judiciário, não estabelecendo vínculo contratual ou 
estatutário de nenhuma natureza, nem ensejando precedência ou prioridade para fins de 
classificação em concurso para investidura em cargo público, conforme disciplina o art. 
3º da Lei n. 11.788, de 25 de setembro de 2008. 
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente edital. 
 
Campinápolis-MT, 03 de abril de 2018. 
 
ÍTALO OSVALDO ALVES DA SILVA 
Juiz Substituto – Diretor do Foro 
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ANEXO I 
 
NÍVEL MÉDIO 
 
PORTUGUÊS 
1) Ortografia oficial 
2) Acentuação Gráfica 
3) Pontuação 
4) Emprego das classes de palavras 
5) Emprego de Tempos e Modos Verbais 
6) Concordância Nominal e Verbal 
7) Sintaxe da oração e do período 
 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
1) Conceitos básicos de sistemas operacionais Windows XP, gerenciador de 
arquivos, gerenciador de impressão. 
2) Modos de utilização e conceitos de editores de texto e planilhas 
3) Noções básicas do Word 
4) Noções básicas de Excel 
5) Gerenciamento de arquivos 
6) Ferramentas e aplicativos de navegação e navegadores 
 
RACIOCINIO LÓGICO 
Noções básicas da lógica matemática. Questões clássicas de raciocínio e métodos 
algébricos e aritméticos; sequencia lógica e leis de formação de princípio multiplicativo, 
problemas de contagem e probabilidade. Regras de três e da sociedade. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
Domínio de tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como política, economia, 
sociedade, educação, tecnologia, energia, ecologia, relações internacionais, 
desenvolvimento sustentável e segurança pública. 
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ANEXO II 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA ESTAGIÁRIO – NIVEL MÉDIO 
 
INSCRIÇÃO Nº _________________________DATA__________________________ 

NOME DO CANDIDATO: ________________________________________________ 

IDENTIDADE:  ___________________      ORGÃO EXPEDIDOR: _______________ 

DATA  EXPEDIÇÃO:_________________________   CPF:_____-_____-_____-___ 

DATA DE NASCIMENTO:______/_____/______                     SEXO:   M(   )   F(   ) 

FILIAÇÃO: 

PAI:___________________________________________CPF: ___________________ 

MÃE:__________________________________________CPF: ___________________ 

ENDEREÇO RESIDENCIAL:______________________________________________ 

TELEFONE RESIDENCIAL:   ____________________TEL. CELULAR___________ 

E-MAIL: _______________________________________________(Obrigatório) 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:______________________________________________ 

CIDADE: _________________________________UF:__________________________ 

Declaro, sob as penas da lei, que preencho os requisitos para estágio no Fórum da 

Comarca de Campinápolis-MT, exigido por meio do Edital n. 01/2018 e Edital n. 

14/2012/GSCP, e a eles me sujeito integralmente. 

Assinatura:_____________________________________________________________ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSCRIÇÃO Nº ___________________                    DATA______________________ 

NOME DO CANDIDATO_________________________________________________ 

IDENTIDADE____________ORGÃO EXPEDIDOR __________ CPF: ___________ 

ASSINATURA DO CANDIDATO:_________________________________________ 

VISTO DO CONFERENTE:_______________________________________________ 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

 COMARCA DE NOVA UBIRATÂ 
 
 

EDITAL Nº 03/2018/DF 
 
 

PROCESSO SELETIVO PARA O CREDENCIAMENTO DE CONCILIADORES 
PARA A COMARCA DE NOVA UBIRATÃ, EDITAL N. 01/2018/DF 
 
O MM. JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE NOVA 
UBIRATÃ, no uso de suas atribuições legais, torna público as INSCRIÇÕES 
DEFERIDAS no Processo Seletivo para Credenciamento de Conciliadores 2018 para a 
Comarca de Nova Ubiratã, mediante as condições estabelecidas no Edital N. 
01/2018/DF, disponibilizado em 14.03.2018, no DJE n.10217.  

 
1. DAS INSCRIÇÕES PRELIMINARMENTE DEFERIDAS  

Nº 
INSCRIÇÃO 

NOME DO CANDIDATO 

01 LUANI MARCHI KOZAK 

02 EMILLE SOARES BRITO 

03 SILVANA CARVALHO DA GRAÇA 

04 THAYNARA SCATOLINI PEGORINI 

05 TAUAN FIORIN GEBIN 

06 PRISCILA DE PAULA VIEIRA FREITAS 

07 LUCIMARA JOSIANY SPULDAR 

08 BRUNA THAIS ANDRZEJEWSKI 

09 MARCELA DO AMARAL LIMA HERMANN 

10 PAMELA PRISCILA SPIGOSSO 

11 LAÍSE ROMAN ROS 

12 ANTONIA EDILENE ANDRADE DE SOUSA 

13 THIAGO DE ALVARENGA PINHEIRO 

14 JACINEIDE CARDOSO DA SILVA 

Disponibilizado - 05/04/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10230 Caderno de Anexos - 14 de 16



15 ENILDA OLIVEIRA FEITOSA 

16 GISLAINE DE OLIVEIRA PREBITZ 

17 GABRIEL RISTOFF PAZ 

18 GIOVANO JOSÉ BOM DESPACHO FARIAS 

19 CRISTIANO GAIVA 

 
2. DO RECURSO  
2.1 Será admitido recurso ao indeferimento do requerimento de inscrição, somente por 
meio do endereço eletrônico nova.ubiratã@tjmt.jus.br, no prazo de 02 (dois) dias úteis a 
contar da publicação do presente edital, nos termos do item 7 do Edital N. 01/2018/DF. 
 
Nova Ubiratã, 03 de abril de 2018. 
 
 

Glauber Lingiardi Strachicini 
Juiz de Direito Diretor do Foro  
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SAPEZAL 
 
P O R T A R I A  N.º 12/2018-DF 
 
O EXMO. SENHOR DR. CONRADO MACHADO SIMÃO MM. JUIZ DE DIREITO E 
DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO GROSSO, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,  
 
CONSIDERANDO o teor do Provimento nº 10/2016-CM que estabelece e normatiza o plantão 
regional no primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário deste Estado; 
 
CONSIDERANDO o teor da Sentença de Ref: 20, dos autos 813-77.2018.811.0078 - código 
108108, 
 
RESOLVE: 
 
Estabelecer a escala de plantões do mês de ABRIL/2018 como abaixo relacionado: 
 
JUÍZES, GESTORES/SERVIDORES E OFICIAIS DE JUSTIÇA 

 
DATA JUIZ(A) GESTOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA 
27/03/18 (19h) 
a 
02/04/18 (12h) 

Dra. Leilamar Aparecida Rodrigues 
(2ª Vara Tangará da Serra) Ana Aparecida Cebalho Ítalo Rodrigues da 

Cunha Neto 

06/04/18 (19h) 
a 
09/04/18 (12h) 

Dra. Elza Yara R. Sales Sansão 
 (3ª Vara Cível Tangará da Serra) 

Bruna Chagas Bizelli 
(06/04 a 07/04) 
Marlene Staut Romera  
(08/04 a 09/04) 

Antônio dos Santos 

13/04/18 (19h) 
a 
16/04/18 (12h) 

Dr. Anderson Gomes Junqueira 
 (4ª Vara Cível Tangará da Serra) 

Bruna Chagas Bizelli 
(13/04 a 14/04) 
Marlene Staut Romera  
(15/04 a 16/04) 

Francisco José 
Medeiros Menezes 

20/04/18 (19h) 
a 
23/04/18 (12h) 

Dr. Marcos T. Agostinho Pires 
(5ª Vara Cível Tangará da Serra) Élcio Alves Ítalo Rodrigues da 

Cunha Neto 

27/04/18 (19h) 
a 
02/05/18 (12h) 

Dr. Francisco Ney Gaíva 
(1ª Vara Criminal Tangará da Serra)  Remilson Fabio de Moraes Antônio dos Santos 

 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 
Afixando-se cópia desta no átrio do Fórum, e remetendo-se à E. Corregedoria Geral da Justiça, à 
Promotoria, Defensoria Pública e OAB/MT local. 
 
Sapezal, 04 de abril de 2018. 
 
Conrado Machado Simão 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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